
 

หนงัสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนสรปุขอ้มูลส าคญั 
กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์โกรท 
C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 

จดัต ัง้และจดัการโดย  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 

 
มูลค่าโครงการ 
จ านวนเงินทุนของโครงการ 9,815,050,000 บาท จ านวนหน่วยลงทนุ 967,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย 10.15 บาทตอ่หน่วย 

 
ระยะเวลาเสนอขาย 
ระหวา่งวนัที ่18 พฤศจกิายน 2556 ถึงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2556  

ระยะเวลาเสนอขายเป็นไปตามเวลาทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 21.1.2 ของเอกสารฉบบัน้ี 

 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการกองทุนรวม ดงัน ัน้ บริษทัหลกัทรพัย์จดัการ กองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

(“บริษทัจดัการ”) จงึไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ซ.ีพ.ีทาวเวอร ์โกรท ทัง้นี้  ผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของ

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นเพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น

เพือ่กองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 ในกรณีท่ีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนงัสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน 

กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 195 อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ช ัน้ 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-
686-6100 ผูจ้ดัจ าหน่าย หรือ ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสอืชี้ชวนใหเ้ขา้ใจและควรเก็บหนงัสือชี้ชวน

ไวเ้ป็นขอ้มูลเพือ่ใชอ้า้งองิในอนาคต และเม่ือมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูแ้นะน าการลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 บริษทัจดัการอนุญาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัย์เพื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีส านกั

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษทัจดัการทราบ เพือ่ท่ีบริษทัจดัการ

จะสามารถก ากบัดแูลการซื้อขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนอาจไดร้บัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกก็ได ้นอกจากนี้รายไดห้ลกัของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยู่กบัรายไดค่้าเช่าอสงัหาริมทรพัย ์ดงัน ัน้ผูล้งทุนจงึควรพิจารณาถึงขอ้มูลของ

อสงัหาริมทรพัย ์ความสามารถของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์และสภาพธุรกิจการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้ศึกษาปัจจยัความเสี่ยงท่ีระบุไว ้

ในหนงัสอืชี้ชวน  

 กองทุนรวมนี้ มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ ซึ่งเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนแลว้ 

มูลค่าสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยอ์าจลดลงจนถงึศนูยบ์าทได ้และกองทุนรวมนี้ไม่ไดส้ ารองเงนิทุนไวส้ าหรบัการจ่ายคืนเงินลงทุนในสิทธิการ

เช่าอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเม่ือมีการเลกิกองทุนรวม แต่อาจจะจ่ายคืนเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย

ลงทุนโดยการลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมก่อนการเลกิกองทุนรวมก็ได ้

 ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หนงัสอืชี้ชวนฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนโดยใชข้อ้มูล ณ วนัที ่7 พฤศจกิายน 2556  
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หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุน
คืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ นอกจากนีร้ายได้หลักของกองทุนรวมนีจ้ะขึน้อยู่กับ
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ดังนั ้นผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาถึงข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ 
ความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และสภาพธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ศึกษา
ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน 

 กองทุนรวมนีม้ีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเมื่อสิน้สุดระยะเวลาตามสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนแล้ว มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจลดลงจนถึงศูนย์บาท
ได้ และกองทุนรวมนี ้ไม่ได้ส ารองเงินทุนไว้ส าหรับการจ่ายคืนเงินลงทุน ในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม แต่อาจจะจ่ายคืนเงินลงทุน
บางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมก่อนการ
เลิกกองทุนรวมก็ได้ 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้
อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 
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หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมี 2 ส่วน คือส่วนข้อมูลโครงการและส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
ทัง้นี ้ผู้สนใจลงทุนควรร้องขอหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญจากบริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่าย หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน โดยผู้สนใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
อาทิ วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และค าเตือน เป็นต้น ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

ชื่อโครงการ (ไทย): กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

ชื่อโครงการ (อังกฤษ): C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 

ชื่อย่อ: CPTGF 

ประเภทโครงการ: กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะ
ยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อให้รับ
หนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุ
รวม 

ลักษณะโครงการ: ระบเุฉพาะเจาะจง 

ประเภทการลงทุน: สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

อายุโครงการ: 30 ปีนบัจากวนัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก เว้นแต่บริษัทจดัการอาจพิจารณา
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ภายใต้บังคับของกฎหมายและประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องซึง่ใช้บงัคบัอยู ่ณ เวลานัน้ 
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จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน 
และราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 

จ านวนเงนิทุนของโครงการไม่เกิน: 9,815,050,000 บาท (เก้าพนัแปดร้อยสบิห้าล้านห้าหมื่นบาท) 

เงื่อนไขอื่น ๆ : ในกรณีที่บริษัทจดัการระดมทนุได้ไมเ่พียงพอที่จะเช่าอสงัหาริมทรัพย์ได้ครบ
ทกุรายการตามที่ระบไุว้ในโครงการนี ้หรือเกิดเหตสุดุวิสยัซึ่งจะท าให้กองทนุ
รวมไม่สามารถเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ครบทุกรายการได้ตามที่ระบไุว้
ข้างต้น (แล้วแตก่รณี) บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกกองทนุรวม 
โดยหากในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทนุได้เพียงพอ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดเง่ือนไขการลงทนุ ในหน้า 12 ข้อ (2)  

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน: 10.15 บาท (สบิบาทสบิห้าสตางค์) 

จ านวนหน่วยลงทุน: 967,000,000 หนว่ย (เก้าร้อยหกสบิเจ็ดล้านหนว่ย) 

ประเภทหน่วยลงทุน: ระบช่ืุอผู้ ถือ 

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

(1) จ านวนเงินทนุท่ีเสนอขาย: 9,815,050,000 บาท (เก้าพนัแปดร้อยสบิห้าล้านห้าหมื่นบาท) 

(2) จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย: 967,000,000  หนว่ย (เก้าร้อยหกสบิเจ็ดล้านหนว่ย) 

(3) ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุ: 10.15 บาท (สบิบาทสบิห้าสตางค์)  

(4) ราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับ 
ผู้จองซือ้ทัว่ไป: 

10.15 บาท (สบิบาทสบิห้าสตางค์) 

ราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุส าหรับ 
ผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และผู้จอง
ซือ้พิเศษ: 

10.15 บาท (สบิบาทสบิห้าสตางค์) 

(5) มลูคา่ขัน้ต า่ของการจองซือ้: 2,000 หน่วย (สองพันหน่วย) และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย  
(หนึง่ร้อยหนว่ย) 
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(6) วตัถปุระสงค์การใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก  

จ านวนเงินทัง้หมดโดยประมาณที่กองทนุรวมจะได้รับจากการออก และเสนอขายหน่วยลงทนุจากการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุครัง้แรก จ านวน 967,000,000 หนว่ย ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ  ค่าใช้จ่าย
ทางธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการจดัตัง้กองทนุรวมและการน าหน่วยลงทนุไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และส ารองเพื่อการปรับปรุงภาพลกัษณ์โครงการ จ านวน 9,815,050,000 บาท (เก้าพนัแปดร้อย
สบิห้าล้านห้าหมื่นบาท) โดยบริษัทจดัการคาดว่าจะใช้เงินสทุธิซึ่งคือจ านวนดงักลา่วภายหลงัหกัค่าธรรมเนียม
การจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ คา่ใช้จ่ายทางธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการจดัตัง้กองทนุรวมและการน าหน่วยลงทนุไป
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว ดงันี ้

 เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรก คิดเป็นเงินจ านวน ไม่เกิน 

9,587,050,000 บาท(1)  

 ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการจัดตัง้กองทนุรวม
และการน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม จ านวนประมาณ 
128,000,000 บาท  

 เพื่อการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 

(ฟอร์จนูทาวน์) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) คิดเป็นเงินจ านวน 100,000,000 บาท 

หมายเหต:ุ เงินลงทนุจ านวน 9,587,050,000 บาทรวมคา่ตอบแทนในสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการจ านวน 
1,000,000 บาท 

การพิจารณามูลค่าทรัพย์สินสทุธิที่กองทนุเข้าลงทุนตามเกณฑ์การอนุญาตตามประกาศที่ สน .25/2552 หาก
พิจารณาราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ของราคาเสนอขายหน่วยลงทุน 10.15 บาทต่อหน่วยแล้ว มูลค่าสูงสุดของ
ทรัพย์สนิสทุธิที่กองทนุเข้าลงทนุเมื่อพิจารณาบวกกบัเงินส ารองเพื่อการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของอาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) จ านวน 
100,000,000 บาท จะมีคา่เท่ากบั 9,687,050,000 บาท ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัราคาประเมินต ่าสดุของผู้
ประเมินรวมทัง้ 3 อาคาร จ านวน 9,531,000,000 บาท คิดเป็นมลูค่าสงูกว่าร้อยละ 101.64 และหากพิจารณา
หกัเงินส ารองเพื่อการปรับปรุงภาพลกัษณ์อาคารของทัง้ 3 อาคาร จ านวน 100,000,000 บาทออกจากราคา
ประเมินต ่าสดุของผู้ประเมิน ซึง่จะท าให้ราคาประเมินคงเหลอื 9,431,000,000 บาท โดยมลูคา่ของทรัพย์สนิสทุธิ
สงูสดุยงัคงมากกว่าราคาประเมินเพียงร้อยละ 102.71 ท าให้ราคาทรัพย์สินสงูสดุที่กองทนุเข้าลงทนุไม่สงูกว่า
ราคาทรัพย์สนิท่ีได้จากรายงานการประเมินค่าต ่าสดุของทัง้ 3 อาคารเกินกว่าร้อยละ 10 ส าหรับทัง้สองกรณีซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์การอนญุาตข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินเพิ่มเติม
ในสว่นข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สินของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)) 

แผนการใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่กล่าวไปข้างต้น เป็นไปตามความตัง้ใจ ณ 
ปัจจบุนัของบริษัทจดัการ และตามประมาณการของการจดัสรรจ านวนเงินสทุธิที่จะได้รับท่ีจดัท าอยา่งดีที่สดุของ
บริษัทจดัการตามแผนงานและประมาณการรายจ่ายปัจจบุนัของกองทนุรวม 
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วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม  

1. กองทุนรวมนีร้ะดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ? 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปเช่าอสงัหาริมทรัพย์ และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ
จ าหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ท่ีกองทนุรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือ
ด าเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ ถือ
หน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลกัทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด 
ตามก าหนดกฎหมายหลกัทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องก าหนด 

2. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เงินที่น ามาลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ควรจะเป็นเงินลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากกองทนุ

รวมอสงัหาริมทรัพย์เป็นกองทุนปิดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ จึงมีความเสี่ยงที่หน่วยลงทุนอาจขาดสภาพ

คลอ่งในการซือ้ขาย 
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การลงทุนของกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนีจ้ะน าเงนิที่ได้จากการลงทุนครัง้แรกไปลงทุนในทรัพย์สินใด และมีรายละเอียดการลงทุน
เป็นอย่างไร ? 

1.1 การเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

บริษัทจดัการจะน าเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมาลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุ
รวมจะเข้าลงทุน โดยเป็นกลุ่มอาคารส านักงานและศูนย์การค้าจ านวน 3 แห่ง โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 

(1) กองทนุรวมจะลงทนุโดยการเช่าที่ดินตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่เป็นเจ้าของที่ดิน จ านวน 2 โฉนด คือ โฉนดเลขที่ 557 และ 
2587 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินรวมประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 3 
ตารางวา ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 
ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่าที่ส านกังานท่ีดิน 

(2) กองทนุรวมจะลงทนุโดยการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตามสภาพปัจจุบนั
และปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่เป็นเจ้าของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 
1 (สลีม) ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินโฉนดเลขที่ 557 และ 2587 โดยเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์
เป็นอาคารส านกังาน พืน้ท่ีค้าปลกี และลานจอดรถ มีจ านวนชัน้ทัง้สิน้ 29 ชัน้ และ
มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โดยมีขนาดพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 91,664 ตารางเมตร โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่าที่ส านกังานท่ีดิน  

(3) กองทนุรวมจะลงทนุโดยการเช่าสว่นควบของที่ดินและอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สี
ลม) และงานระบบที่จ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 
ตามสภาพปัจจบุนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบั
แต่วันจดทะเบียนการเช่าที่ส านักงานที่ดิน พร้อมซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สี
ลม) ตามสภาพปัจจุบันและปราศจากภาระติดพันใดๆ จาก ซี .พี.แลนด์ ซึ่งเป็น
เจ้าของทรัพย์สนิดงักลา่ว 

(ข) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 

(1) กองทนุรวมจะลงทนุโดยการเช่าที่ดินตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่เป็นเจ้าของที่ดิน จ านวน 10 โฉนด คือ โฉนดเลขที่ 13243, 
3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 3116 และ 3117 แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินตามสิทธิการเช่ารวมประมาณ 15 ไร่ 3 งาน 3.8 
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ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) โดยมีระยะเวลา
การเช่า 30 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่าที่ส านกังานท่ีดิน 

(2) กองทนุรวมจะลงทนุโดยการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ตามสภาพ
ปัจจุบันและปราศจากภาระติดพันใดๆ ยกเว้นชัน้ 10 และ ชัน้ 29 ซึ่งเป็นส่วน
ส านกังานของ ซี.พี.แลนด์ และไมร่วมพืน้ท่ีของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว จาก ซี.พี.
แลนด์ ซึง่เป็นเจ้าของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินโฉนด
เลขที่ 13243, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3112, 3114, 3116 และ 3117 
โดยเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เป็นอาคารส านกังาน ศนูย์การค้า และลานจอดรถ มี
จ านวนชัน้ทัง้สิน้ 30 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โดยมีขนาดพืน้ที่อาคารรวมประมาณ 
194,655.35 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่า
ที่ส านกังานท่ีดิน 

(3) กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 
(ฟอร์จนูทาวน์) และงานระบบที่เก่ียวข้อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร 
ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ 
โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนการเช่าที่ส านกังานที่ดิน พร้อม
ซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ใน
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติด
พนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิดงักลา่ว  

(ค) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

(1) กองทนุรวมจะลงทนุโดยการเช่าที่ดินตามสภาพปัจจุบนัและปราศจากภาระติดพนั
ใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน จ านวน 2 โฉนด คือ โฉนดเลขที่ 9355 
และ 9356 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ดินตามสทิธิการเช่า
รวมประมาณ 4 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่าที่ส านกังานท่ีดิน 

(2) กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพ
ปัจจบุนัและปราศจากภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ซึง่ตัง้อยูบ่นที่ดินโฉนดเลขที่ 9355 และ 9356 โดยเป็นอาคาร
ที่ใช้ประโยชน์เป็นอาคารส านักงาน พืน้ที่ค้าปลีก และลานจอดรถ มีจ านวนชัน้
ทัง้สิน้ 15 ชัน้ และมีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ แบง่สว่นการใช้ประโยชน์เป็น อาคาร A จ านวน 
15 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ อาคาร B จ านวน 7 ชัน้ และอาคาร C จ านวน 5 ชัน้ โดย
มีขนาดพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 29,656 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 
ปีนบัแตว่นัจดทะเบียนการเช่าที่ส านกังานท่ีดิน 
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(3) กองทุนรวมจะลงทุนโดยการเช่าส่วนควบของที่ดินและอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 
(พญาไท) และงานระบบที่เก่ียวข้อง และจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี .พี.
ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปัจจุบันและปราศจากภาระติดพันใดๆ โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 30 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนการเช่าที่ส านกังานที่ดินที่เก่ียวข้อง 
พร้อมซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง และจ าเป็นต่อการใช้
ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามสภาพปัจจุบนัและปราศจาก
ภาระติดพนัใดๆ จาก ซี.พี.แลนด์ ซึง่เป็นเจ้าของทรัพย์สนิดงักลา่ว 

โดยจ านวนเงินที่กองทนุรวมจะใช้ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทุน
จะก าหนดจากจ านวนเงินที่สามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม หกัด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เ ก่ียวเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนใน
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรกทัง้นี ้กองทนุรวมจะเข้าซือ้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และ
ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อความจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เนื่องจาก
เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องดงักลา่วมีความจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ใน
อาคารและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการของกองทุนรวมมากกว่าการเช่าเคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการท าสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร และซือ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องนัน้รวมแล้วเป็นราคาที่ไมเ่กินกวา่ราคาที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก
ทัง้นี ้เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 30 ปีนบัจากวนัที่กองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรกตามสญัญา
เช่าในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ซี .พี.แลนด์ จะด าเนินการซือ้เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้องดงักล่าวคืนจากกองทุนรวมในราคามูลค่าตามบญัชี 
(Book Value)  

เง่ือนไขในการเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนได้ไม่เพียงพอที่จะเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ได้ครบทุกรายการ 
ตามที่ระบไุว้ในโครงการนี ้หรือเกิดเหตุสดุวิสยัซึ่งท าให้กองทุนรวมไม่สามารถเข้าลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ครบทกุรายการได้ตามที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแตก่รณี) บริษัทจดัการสงวนสทิธิ
ที่จะพิจารณาเลกิกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนได้เพียงพอที่จะเช่าอสงัหาริมทรัพย์ทุกรายการได้
ตามที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแตก่รณี) แต ่(ก) ไมส่ามารถลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วได้ ไม่
วา่จะเป็นบางสว่นหรือทัง้หมด เนื่องจากอสงัหาริมทรัพย์นัน้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนด
ไว้หรือมิได้เป็นไปตามข้อก าหนดในโครงการ หรือมีเหตอุื่นใดอนัท าให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วได้ และ/หรือ (ข) เกิดเหตสุดุวิสยัขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมจะลงทนุ และ/หรือ (ค) มีเหตอุื่นใดที่มีผลกระทบตอ่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวม
จะเข้าลงทนุ และบริษัทจดัการเห็นว่าเหตุดงักลา่วอาจมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ
รวม บริษัทจดัการจะพิจารณาว่าจะสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกกองทุนรวม หรือลงทนุใน
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อสงัหาริมทรัพย์โดยการคดัเลือกทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทนุบางรายการต่อไป ทัง้นี ้
ในการพิจารณาการเข้าลงทนุ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากมลูค่าทรัพย์สินแต่ละโครงการ 
จดุเดน่ ความนา่สนใจของทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมเป็นส าคญั 

ในกรณีที่ต้องเลิกกองทนุรวมตามข้อ (1) หรือ (2) ข้างต้น เงินลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับคืนจะ
เป็นไปตามยอดเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน พร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการ
จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

1.2 รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

กองทุนรวมจะระดมทนุเพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทุน โดยลงทนุในสิทธิการ
เช่าในท่ีดินและอาคารประเภทส านกังานและศนูย์การค้าจ านวนรวมทัง้สิน้ 3 อาคาร โดยมีพืน้ท่ีดินรวม
ประมาณ 23 ไร่ 6.8 ตารางวา และพืน้ท่ีอาคารรวมประมาณ 315,975.35 ตารางเมตร รวมถึงลงทนุใน
ทรัพย์สินอื่น ๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอาคาร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่
เก่ียวข้อง  และจ าเป็นตอ่การใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารดงักลา่วโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 

ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เป็นอาคารส านกังานให้เช่าส าหรับลกูค้าทัว่ไปและบริษัทใน
เครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยมีที่ตัง้อยู่บนถนนสีลมซึ่งอยู่ในพืน้ที่ศนูย์กลางธุรกิจ  (CBD) ของ
กรุงเทพมหานคร  อาคารมีลกัษณะเป็นอาคารสงู 29 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ แบง่เป็นพืน้ท่ีให้
เช่าสว่นส านกังาน พืน้ท่ีค้าปลกีและลานจอดรถ ตัง้อยู่บนที่ดินขนาด 3 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา 
มีพืน้ท่ีรวม (Gross Floor Area) ประมาณ 91,664 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ที่เช่า ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2556 จ านวนรวม 44,304.37 ตารางเมตร  เปิดด าเนินการตัง้แต่ปี 2532 อาคาร ซี.
พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) จึงเป็นอาคารส านกังานขนาดใหญ่ที่อยูคู่ก่บัถนนสลีมเป็นเวลานานกว่า 
24 ปี 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ประกอบด้วยพืน้ที่ส านกังานให้เช่า พืน้ที่ค้าปลีก และพืน้ที่
สว่นกลางพร้อมด้วยระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารที่
ได้รับการวางผงัและออกแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานระดบัสากล ด้วยการตกแตง่ที่สวยงามซึง่จะ
ช่วยเสริมภาพพจน์ให้กบัร้านค้าและผู้มาติดตอ่ใช้บริการ รวมทัง้อาคารยงัตัง้อยูใ่จกลางแหลง่
เศรษฐกิจที่ส าคญัของกรุงเทพมหานคร รายรอบไปด้วยบริษัทห้างร้าน อาคารส านกังาน 
สถาบันการเงิน และโรงแรมชัน้น าที่เรียงรายไปตลอดสองข้างทาง ผู้ มาติดต่อสามารถ
เดินทางได้ทัง้รถยนต์ส่วนบคุคล และรถสาธารณะ นอกจากนัน้ อาคารยงัตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟฟ้า (BTS) และมีสถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ที่ให้ความสะดวกสบายในการ
เดินทางมากยิ่งขึน้ 
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รายละเอียดเจ้าของกรรมสทิธ์ิและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและอาคาร: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ดิน 

ล าดับที่ 
โฉนดที่ดิน
เลขที่ 

เลขที่ดนิ 
หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ดนิตาม 

เอกสารสทิธ์ิ(1) 

เนือ้ที่ดนิตาม
สิทธิ 

การเช่า(2) 

ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา 

1 557 99 215 1 1 11 1 1 11 

2 2587 98 362 1 3 92 1 3 92 

รวมทัง้ 2 แปลง 3 1 3 3 1 3 

หมายเหต:ุ  1.  ข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที่ระบตุามหน้าเอกสารสทิธิ 

2.  เนือ้ที่ดินตามสทิธิการเชา่ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

3.  ในปัจจบุนั ซี.พี.แลนด์ ได้มีการน าโฉนดที่ดิน เลขที่ 557 และ 2587 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) รวมทัง้สิง่ปลกูสร้างที่ตัง้อยูบ่นที่ดินเป็นประกนัไว้กบั
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดย ซี.พี.แลนด์ ได้แจ้งให้ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ได้ทราบแล้วว่าก่อนหรือ ณ วนัที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนัน้ ซี .พี.แลนด์ 
จะด าเนินการปลดจ านองในโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว กับธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพแสดงต าแหนง่ที่ตัง้อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 

 

 

ผงัระวางที่ดิน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 
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ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 

ที่ดินของอาคาร ซี.พ.ีทาวเวอร์ 1 (สีลม) 
ลกัษณะการลงทนุในที่ดินของกองทนุรวม ลงทนุในสทิธิการเช่า 
เนือ้ท่ีดินตามเอกสารสทิธ์ิ 3-1-3 ไร่ 
เนือ้ที่ดินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 3-1-3 ไร่ 
ทางเข้า-ออกติดกบั ถนนสลีม 
อาคาร ซ.ีพี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) 
ลกัษณะการลงทนุในอาคารของกองทนุรวม ลงทนุในสทิธิการเช่า 
ที่ตัง้ อาคารตัง้อยู่เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ลกัษณะอาคาร อาคารสงู 29 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 
การใช้ประโยชน์ อาคารส านกังาน / ศนูย์การค้า 
อายขุองอาคาร 24 ปี เร่ิมเปิดใช้งานตัง้แตปี่ 2532 
พืน้ที่แบ่งตามการใช้สอย  

พืน้ที่อาคาร การใช้สอย 
ชัน้ 1 – 10 พืน้ท่ีจอดรถ 
ชัน้ B – 4 พืน้ท่ีศนูย์การค้า 

ชัน้ 11 – 30 (ไมม่ีชัน้ 13) พืน้ท่ีส านกังาน 
พืน้ที่แบ่งตามสดัส่วนของพืน้ที่ใช้สอย 

พืน้ที่ พืน้ที่ (ตร.ม.) ร้อยละของพืน้ที่ใช้สอย 
1.  พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 35,716.72 38.96 
2.  พืน้ท่ีศนูย์การค้า 8,081.67 8.82 
3.  พืน้ท่ีติดตัง้ Kiosk  32.18 0.04 
4.  พืน้ท่ีติดตัง้เสาอากาศและระบบเครือขา่ย 75.95 0.08 
5.  พืน้ท่ีเก็บของ 355.05 0.39 
6.  ตู้จ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหาร 23.91 0.03 
7.  ATM 18.89 0.02 
รวมพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด 44,304.37 48.33 
8.  พืน้ท่ีจอดรถ (จอดรถยนต์ได้ 881 คนั) (3) 25,942.00 28.30 
9.  พืน้ท่ีสว่นกลาง 21,417.63 23.37 
รวมพืน้ที่ใช้สอย 91,664.00 100.00 
พืน้ท่ีนอกอาคาร 1,170.00  
ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์  
ระบบปรับอากาศ แบบ Package Water Cool 
ระบบป้องกนัอคัคีภยั ตู้ดบัเพลงิ Fire Pump Jockey Pump ถงัดบัเพลงิ สปริงเกอร์ 

และระบบ Fire  Alarm 
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ผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
ม.ค. - พ.ค.  
ปี พ.ศ. 2556 

 

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

หมายเหต:ุ  1) รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากค่าจอดรถ ค่า
สาธารณปูโภค ค่าบริการแอร์นอกเวลา ค่าบริการพืน้ที่อื่น อาทิ พืน้ที่วางอปุกรณ์
ธนาคารและสือ่สาร คา่เช่าพืน้ท่ีห้องเก็บของ และคา่บริการอื่น ๆ 

 2) รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่า ค่าบริการพืน้ที่  และรายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ ตามข้อ 1 

 3) ที่จอดรถของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีจ านวนเพียงพอตามที่ กฎหมาย
ก าหนด 

 
  

ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชดุ SCBA และลานจอด
เฮลคิอปเตอร์ 

ระบบโทรศพัท์ ระบบ PABX จ านวน 1,500 คูส่าย 
ลฟิท์โดยสาร 10 ชดุ  
บนัไดเลือ่น 6 ชดุ  
ระบบไฟฟ้าและน า้ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า 1 ชดุ และมเิตอร์น า้ประปา 1 ชดุ 
ผลการด าเนินงานส าหรับรอบ 12 เดือน  
ผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
ม.ค. - พ.ค.  
ปี พ.ศ. 2556 

จ านวนผู้ เช่าพืน้ที่ของ
อาคาร 

116 ราย 
140 สญัญา 

119 ราย 
139 สญัญา 

124 ราย 
141 สญัญา 

121 ราย 
138 สญัญา 

รายได้จากการให้เช่า
พืน้ท่ี 

303 329 334 139 

รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่น ๆ(1)  

58 62 67 28 

รายได้รวม(2) 361 391 401 167 
ก าไรจากการด าเนนิงาน 277 305 303 125 
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การประเมินค่าทรัพย์สิน  
ราคาประเมิน (ล้านบาท) บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 

3,957 ล้านบาท 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
4,023 ล้านบาท 

หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคา่ วิธีรายได้ (Income Approach) 
ราคาที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ ไมเ่กิน 3,979.86 ล้านบาท 
วนัท่ีประเมินคา่ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั: วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั: วนัท่ี 5 กรกฎาคม 
2556 

บริษัทจัดการได้สรุปความเห็นของบริษัทจัดการต่อสมมติฐานการประเมินค่าของผู้ ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกของหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ 

อตัราการเช่าพืน้ท่ีและอตัราคา่เช่าเฉลีย่ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัอตัราการเช่าพืน้ท่ีและอตัราค่าเช่าเฉลี่ยในทรัพย์สินใน อาคาร ซี .พี.
ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 

ปี 
อัตราการเช่าพืน้ที่ 

(ร้อยละ) 
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 

(บาท / ตร.ม. / เดือน) 
ส านักงาน พลาซ่า รวม ส านักงาน พลาซ่า รวม 

2553 100.00 97.66 99.57 562.38 545.45 559.31 

2554 100.00 98.59 99.74 613.39 568.98 605.31 

2555 100.00 100.00 100.00 616.75 592.24 612.23 

2556* 100.00 98.88 99.79 619.80 596.23 615.49 

* ปี 2556 ข้อมลูเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2556  

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
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ระยะเวลาที่สญัญาเช่าจะครบก าหนด 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ซึง่แสดงถึงปีที่ครบก าหนดอายสุญัญาเช่าของ
ผู้ เช่าในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 

ปีที่สัญญาเช่าครบก าหนด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

จ านวนสัญญาเช่า 
ที่จะครบก าหนด (สัญญา) 

สัดส่วนรายได้ 
ของสัญญาเช่าที่ครบ
ก าหนด* (ร้อยละ) 

2556 86 85.74 

2557 26 8.14 

2558 22 5.49 

2559 4 0.63 

* ค านวณจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการเดือนพฤษภาคม 2556 
ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

ข้อมลูผู้ เช่า 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) มีผู้ เช่ารวมทัง้สิน้จ านวน 121 ราย โดยผู้
เช่า 10 อนัดบัแรกของอาคาร คิดเป็นร้อยละ 79.39 ของพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด รายละเอียดของผู้ เช่า 10 
อนัดบัแรกมีดงันี ้

ผู้เช่า 
ประเภท
พืน้ที่ 

พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนของพืน้ที่เช่า
เมื่อเปรียบเทียบกับ

พืน้ที่เช่ารวมที่
กองทุนรวมจะเข้า
ลงทุน (ร้อยละ) 

1. บมจ. ซี.พี.ออลล์ ส านกังาน 11,761.33 26.55 
2. บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร ส านกังาน 8,684.83 19.60 
3. บจ. เครือเจริญโภคภณัฑ์ ส านกังาน 4,321.00 9.75 
4. บจ. ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ ส านกังาน 2,234.80 5.04 
5. บจ. ซี.พี.อินเตอร์เทรด ส านกังาน 2,198.00 4.96 
6. บจ. อลอินัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั ส านกังาน 1,833.00 4.14 
7. บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส ส านกังาน 1,300.00 2.93 
8. บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ส านกังาน 1,150.32 2.60 
9. บจ.ไอดีพี เอดยเูคชัน่ เซอร์วิสเซส ส านกังาน / 

พลาซา่ 
966.00 2.18 

10. บจ.ออลนิปปอนแอร์เวย์ พลาซา่ 724.39 1.64 

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
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ทัง้นี ้ ผู้ เช่าสบิอนัดบัแรกของอาคารนี ้ไมเ่ป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัของ ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร 
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีการให้เช่าพืน้ที่จ านวน
ร้อยละ 81.24 ให้แก่บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ (ซึ่งหมายถึงบริษัทที่ใช้ค าน าหน้าหรือช่ือที่
ขึน้ต้นด้วย ซี.พี.) จ านวน  27 ราย (รวมเรียกวา่ “บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์”) ซึ่งบริษัทจดัการ
ได้ด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นและรายละเอียดของคณะกรรมการของ ซี .พี.แลนด์ และ
บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์แล้ว บริษัทจดัการมีความเห็นดงัตอ่ไปนี ้

ก) บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ดงักลา่วไมถื่อเป็นบคุคลกลุม่เดียวกนัของ ซี.พี.แลนด์ ตาม
นิยามข้อ 23 ของประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ 
สน. 22/2552 เร่ืองการจดัตัง้กองทนุรวมและการเข้าท าสญัญารับจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
(“ประกาศ สน. 22/2552”) ซึง่ให้ความหมายของ “กลุม่บคุคลเดียวกนั” วา่หมายถึงนิติบคุคล
และผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เป็นหุ้นสว่นของนิติบคุคลนัน้ซึง่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นสว่นในนิติบคุคลดงักลา่ว
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดหรือ
ความเป็นหุ้นสว่นทัง้หมด ดงันัน้ จึงไมใ่ช่การให้เช่าพืน้ท่ีให้แก่กลุม่บคุคลเดียวกนั ตามนิยาม
กลุม่บคุคลเดียวกนัข้างต้น 

ทัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทผู้ เช่าพืน้ที่รายใหญ่ 5 รายแรก มี
รายละเอียดปรากฏ ดงันี ้

ผู้เช่า 5 อันดับแรก 

สัดส่วนการ
เช่าพืน้ที่ใน
อาคาร 
ซี.พี. 

ทาวเวอร์ 1 
(สีลม) (%) 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น(%) 

คณะกรรมการ ผู้มีอ านาจลงนาม 

1 บมจ. ซ.ีพี.ออลล์ 26.55 บจก. ซ.ีพี. เมอร์แชนไดซิ่ง 31.83 1. นายปรีดี บญุยงั นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ หรือนายพิทยา 
เจียรวิสิฐกลุ หรือ นายปิยะวฒัน์ ฐิตะ
สทัธาวรกลุ หรือนายธานินทร์ บรูณมานิต 
คนใดคนหนึ่งลงนามร่วมกบันายสภุกิต 
เจียรวนนท์ หรือ นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ 
หรือนายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นาย
ประเสริฐ จารุพนิช หรือ นายอดิเรก ศรี
ประทกัษ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 

      บจก. เครือเจริญโภคภณัฑ์ 11.29 2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 

      บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์  5.15 3. ปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 

      State Street Bank Europe Limited 2.91 4. นายโกเมน ภทัรภิรมย์ 

      อ่ืนๆ 48.82 5. นายศภุชยั พิศิษฐวานิช 

          6. นายธานินทร์ บรูณมานิต 

          7. พลต ารวจเอกพชัรวาท วงษ์สวุรรณ 

          8. นายผดงุ เดชะศรินทร์ 

          9. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 

          10. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 

          11. นายสภุกิต เจียรวนนท์ 

          12. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 

          13. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ 

          14. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

          15. นายประเสริญ จารุพนิช 
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ผู้เช่า 5 อันดับแรก 

สัดส่วนการ
เช่าพืน้ที่ใน
อาคาร 
ซี.พี. 

ทาวเวอร์ 1 
(สีลม) (%) 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น(%) 

คณะกรรมการ ผู้มีอ านาจลงนาม 

2 บมจ. เจริญโภค
ภณัฑ์อาหาร  

19.6 บจ. เครือเจริญโภคภณัฑ์ 25.00 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ นายชิงชยั โลหะ
วฒันะกลุ นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นาย
วีรวฒัน์ กาญจนดลุ นายสนุทร อรุณา
นนท์ชยั นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ นายพงษ์ 
วิเศษไพฑรูย์ นายอรุณี วชัรานานนัท์ 
กรรมการสองในแปดคนนีล้งลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

    บจ. เจริญโภคภณัฑ์โฮลดิง้ 11.38 2. ศาสตราจารย์อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

      
Littledown Nominees Limited 6.35 3. ศาสตราจารย์กิตติคณุสภุาพรรณ 

รัตนาภรณ์ 

      บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 6.12 4. นายสนุทร อรุณานนท์ชยั 

      UBS AG Hong Kong Branch 4.15 5. นางอรุณี วชัรานานนัท์ 

        
 

6. นายชยัวฒัน์ วิบลูย์สวสัด์ิ 

          7. นายประเสริฐ พุง่กมุาร 

          8. นายมิน เธียรวร 

          9. นายชิงชยั โลหะวฒันะกลุ 

          10. นายวีรวฒัน์ กาญจนดลุ 

          11. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

          12. นายพงษ์ วิเศษไพฑรูย์ 

          13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 

          14. นายอาสา สารสิน 

3 
บจ. เครือเจริญโภค
ภณัฑ์ 9.75 นายสเุมธ เจียรวนนท์ 12.96 1. นายจรัญ เจียรวนนท์ 

นายจรัญ เจียรวนนท์ นายมนตรี เจียร
วนนท์ นายสเุมธ เจียรวนนท์นายธนินท์ 
เจียรวนนท์ นายวลัลภ เจียรวนนท์ นาย
ประเสริฐ พุง่กมุาร นายมิน เธียรวร นาย
ธีรยทุธ พิทยาอิสรกลุ นายพงษ์เทพ  เจียร
วนนท์ นายชิงชยั โลหะวฒันะกลุ นาย
เอ่ียม งามด ารงค์ สองในสิบเอ็ดคนนีล้ง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษัท 

      นายธนินท์ เจียรวนนท์ 12.96 2. นายชิงชยั โลหะวฒันะกลุ 

      นายจรัญ เจียรวนนท์ 12.75 3. นายเอ่ียม งามด ารงค์ 

      นายมนตรี เจียรวนนท์ 12.63 4. นายสเุมธ เจียรวนนท์ 

      นายเกียรต์ิ เจียรวนนท์ 5.76 5. นายมนตรี เจียรวนนท์ 

      อ่ืนๆ 42.94 6. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 

          7. นายวลัลภ เจียรวนนท์ 

          8. นายประเสริฐ พุง่กมุาร 

          9. นายมิน เธียรวร 

          10. นายธีรยทุธ พิทยาอิสรกลุ 

          11. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

4 
บจ. ซีพีเอฟ ไอทีเซ็น
เตอร์ 5.04 บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 99.99 1.  นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 

กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

      อ่ืนๆ 0.01 2. นายวรวิทย์ เจนธนากลุ 

          3. นายไพศาล จิระกิจเจริญ 

          4. นางสาวพชัรา ชาติบญัชาชยั 

          5. นายประเดิม โชติศภุราช 

5 บจ. ซ.ีพี.อินเตอร์เทรด 4.96 นายธนินท์ เจียรวนนท์   12.95 1. นายสเุมธ เจียรวนนท์ นายสเุมธ เจียรวนนท์ นายวลัลภ เจียร
วนนท์ นายประเสริฐ พุง่กมุาร นายมิน 
เธียรวร นายธีรยทุธ พิทยาอิสรกลุ นาย
พงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายเอ่ียม งาม
ด ารงค์ กรรมการสองในเจ็ดคนนีล้ง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษัท 

      นายสเุมธ เจียรวนนท์  12.95 2. นายประสิทธ์ิ ด ารงชิตานนท์ 

      นายจรัญ เจียรวนนท์   12.75 3. นายวลัลภ เจียรวนนท์ 

      นายมนตรี เจียรวนนท์  12.62 4. นายประเสริฐ พุง่กมุาร 

      นายเกียรต์ิ เจียรวนนท์  5.75 5. นายมิน เธียรวร 

      อ่ืนๆ 42.98 6. นายธีรยทุธ พิทยาอิสรกลุ 

          7. นายธนากร เสรีบรีุ 
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ผู้เช่า 5 อันดับแรก 

สัดส่วนการ
เช่าพืน้ที่ใน
อาคาร 
ซี.พี. 

ทาวเวอร์ 1 
(สีลม) (%) 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน
การถือ
หุ้น(%) 

คณะกรรมการ ผู้มีอ านาจลงนาม 

          8. นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ 

          9. นายชิงชยั โลหะวฒันะกลุ 

          10. นายเอ่ียม งามด ารงค์ 

  บมจ. ซ.ีพี. แลนด์   บจก. เครือเจริญโภคภณัฑ์  46.44 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ คณะกรรมการสองในห้าคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท       บจก. เจริญโภคภณัฑ์อิน-เอ็กซ์  1.07 2. นายประเสริฐ พุง่กมุาร 

      บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 1.05 3. นายวีรวฒัน์ กาญจนดลุ 

      บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 5.44 4. นายสนุทร อรุณานนท์ชยั 

      อ่ืนๆ 46.00 5. นายมิน เธียรวร 

  ท่ีมา: ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการได้พิจารณาความสมัพนัธ์ของ ซี .พี.แลนด์ และบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภค
ภณัฑ์ เพิ่มเติมนอกเหนือจากนิยามของ ค าว่า “กลุม่บคุคลเดียวกนั” ตามประกาศ สน. 22/2552 แล้ว
พบว่า บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่ว ไม่มี
อ านาจในการครอบง า ซี.พี.แลนด์ ในการเข้าท าสญัญาเช่าดงักลา่ว 

ข) นอกเหนือจากเหตผุลและข้อเท็จจริงในข้อ ก) บริษัทจดัการเช่ือวา่การด าเนินกิจการของ ซี.พี. 
แลนด์ เป็นอิสระและมิได้ถกูควบคมุโดยบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์แต่อย่างใด ด้วย
เหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทของ ซี.พี. แลนด์ ประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถอนัเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้บริษัท
จัดการได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากซี .พี. แลนด์ ว่าการคัดเลือก
คณะกรรมการบริษัทของ ซี . พี .  แลนด์ จะคัดเลือกจากบุคคลที่มีความ รู้
ความสามารถ และมีความเป็นกลางในการบริหารกิจการ และการด าเนินกิจการ
ของซี.พี. แลนด์ นัน้เป็นอิสระ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั
โดยมิได้ถูกควบคุมโดยบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์แต่อย่างใด อีกทัง้การ
คดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการบริษัทของแตล่ะบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์จะ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และในกรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทดงักล่าวจะคดัเลือกและแต่งตัง้กรรมการจาก
บคุคลที่มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบต่างๆ ที่
ออกตามกฎหมายดงักลา่ว 
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2. การตกลงเข้าท าสัญญาเช่าและสญัญาบริการกับบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภค
ภัณฑ์เพื่อเช่าพืน้ที่ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ทัง้ในเร่ืองของการเจรจา
สญัญา การเสนอราคา และบทลงโทษของผู้ เช่าหากผู้ เช่าผิดสญัญา อยู่บนพืน้ฐาน 
ขัน้ตอน และมาตรฐานเดียวกับที่ซี .พี. แลนด์ เจรจากับผู้ เช่าพืน้ที่รายอื่น โดย
ปราศจากการครอบง าจากกรรมการหรือกลุม่บคุคลที่เก่ียวข้องกบักรรมการของซี .
พี. แลนด์ รวมทัง้บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเป็นไปตามคู่มือการ
บริหารงานเช่าพืน้ที่ของซี.พี. แลนด์  และจากข้อมูลย้อนหลงัไม่ปรากฏว่าซี.พี. 
แลนด์ มีการเลอืกปฏิบตัิหรือให้สิทธิแก่บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์มากกว่า
ผู้ เช่าพืน้ท่ีรายอื่น 

3. ซี.พี. แลนด์ คิดอตัราค่าเช่าพืน้ที่ในส่วนของส านกังานอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สี
ลม) จากบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ในอตัราระดบัเดียวกบัท่ีซี.พี. แลนด์ คิด
จากผู้ เช่าพืน้ที่รายอื่น (arm’s length basis) โดยในปัจจุบนั อตัราค่าเช่าและ
คา่บริการของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เท่ากบั 615 – 645 บาท/ตารางเมตร/
เดือน (ขึน้กบัชัน้ท่ีเช่า) ซึง่อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัอาคารท่ีมีลกัษณะและมาตรฐาน
ระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบัอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) โดยบริษัทจดัการจะ
ก าหนดนโยบายการก าหนดค่าเช่าของพืน้ที่ให้เป็นอัตราระดับมาตรฐาน ซึ่งใช้
บงัคบัทัง้ผู้ เช่าพืน้ที่ทัว่ไปและผู้ เช่าพืน้ที่ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์ 
ในลกัษณะมาตรฐานระดบัเดียวกนัทกุราย 

ทัง้นี ้ราคาคา่เช่าและคา่บริการของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ข้างต้นเป็นอตัรา
ที่เรียกเก็บตัง้แต่เดือนมกราคม 2554 และตามสญัญาจะมิได้มีการปรับค่าเช่าขึน้
ส าหรับระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการสิน้สดุอายุลงในเดือน
ธนัวาคม 2556 บริษัทจดัการจะมีการเจรจากบัผู้ เช่าพืน้ที่เพื่อปรับอตัราค่าเช่าและ
ค่าบริการดงักล่าวขึน้โดยจะใช้กลไกของตลาดในเร่ืองอุปสงค์และอุปทาน และ
เทียบเคียงกบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการกับอาคารอื่นที่อยู่บริเวณข้างเคียงและมี
คุณภาพในระดบัใกล้เคียงกัน ซึ่งบริษัทจัดการคาดว่าอตัราค่าเช่าและค่าบริการ
ใหมจ่ะอยูใ่นระดบัเดียวกบัค่าเช่าและค่าบริการของอาคารอื่นในย่านเดียวกนัซึ่งมี
ลกัษณะและมาตรฐานระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1  
(สลีม) 

4. สญัญาเช่าและสญัญาบริการท่ีซี.พี. แลนด์ ท ากบับริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์เพื่อเช่า
พืน้ที่ในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นมาตรฐานทางธุรกิจและ
หลกัการปฏิบตัิโดยทัว่ไป โดยเป็นสญัญาที่มีเนือ้หาสาระไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจาก
สญัญาเช่าและสญัญาบริการที่ซี.พี. แลนด์ ท ากบัผู้ เช่าพืน้ที่รายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ซี .
พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนู) และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
ก็ตามค) บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร และ บมจ. ซี.พี.ออลล์ ซึ่งเป็นผู้ เช่าพืน้ที่ โดยมีพืน้ที่
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เช่าคิดเป็นร้อยละ 46.15 ของพืน้ที่เช่าทัง้หมด มีฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร และ บมจ. ซี.พี.
ออลล์ ท่ีมีสว่นได้เสยีในการเข้าท าสญัญาเช่าระหว่าง บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร กบั ซี.พี.
แลนด์ และ บมจ. ซี.พี.ออลล์ กบั ซี.พี.แลนด์ ก็ย่อมจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่
เก่ียวกบัการเช่าดงักลา่ว ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ประเภทของผู้ เช่าและเทียบเป็นสดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ตารางต่อไปนีแ้สดงข้อมูล ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทของผู้ เช่าและเทียบเป็น
สดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ประเภทผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า 

(ตารางเมตร) 
สัดส่วนของพืน้ที่เช่า 

(ร้อยละ) 
ผู้ เช่าหลกั 33,535.16  75.69 
ผู้ เช่ารายยอ่ย 10,263.23  23.17 
ผู้ เช่าประเภทอื่นๆ 505.98  1.14 
รวม 44,304.37  100.00 

หมายเหต:ุ ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) คือ ผู้ เช่าพืน้ที่ขนาดตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตร ขึน้ไป 
ผู้ เช่าทัว่ไป (General Tenants) คือ ผู้ เช่าพืน้ที่ขนาดต ่ากว่า 1,000 ตารางเมตร 
ผู้ เช่าประเภทอื่น ๆ เช่น ตู้ ATM Kiosk Storage เป็นต้น 

ที่มา: ข้อมลูจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

ประเภทการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2556  ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผู้
เช่าและเทียบเป็นสดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ประเภทธุรกิจ 
จ านวน 
ญญาเช่า 

พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนของพืน้ที่เช่า 
(ร้อยละ) 

1. ทรัพยากร - - - 
2. ธุรกิจการเงิน 22 2,618.61 5.91 
3. อสงัหาริมทรัพย์ก่อสร้าง 1  130  0.30 
4. สนิค้าอตุสาหกรรม 1 139 0.31 
5. เทคโนโลยี 2 2,234.8 5.04 
6. เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 31 19,353.06 43.68 
7. บริการ 58 18,925.02 42.72 
8. สนิค้าอปุโภคบริโภค 2 611 1.38 
9. หนว่ยงานราชการ - - - 
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ประเภทธุรกิจ 
จ านวน 
ญญาเช่า 

พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนของพืน้ที่เช่า 
(ร้อยละ) 

10. สือ่สาร 21 213.153 0.48 
11. อื่นๆ  -  79.73  0.18 
รวม 138 44,304.37 100.00 

ที่มา: ข้อมลูจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

พืน้ท่ีศนูย์การค้าบางสว่นของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) คิดเป็นพืน้ที่รวม 1,397.40 ตารางเมตร ได้
มีการให้เช่าระยะยาวให้แก่ผู้ เช่าบางราย โดยผู้ เช่าดงักลา่วได้ช าระค่าเช่าลว่งหน้าบางสว่นให้แก่ ซี .พี.
แลนด์ แล้ว จึงท าให้อตัราคา่เช่าตอ่เดือนส าหรับพืน้ท่ีดงักลา่วมีอตัราน้อยกวา่พืน้ท่ีให้เช่าสว่นอื่นซึ่งมิได้
มีการช าระค่าเช่าลว่งหน้าบางสว่น ดงันัน้ เพื่อให้กองทนุรวมได้รับประโยชน์จากพืน้ที่ให้เช่าระยะยาว
ดงักลา่วเสมือนว่าได้รับอตัราค่าเช่าต่อเดือนในอตัราตลาด (Market rate) เทียบเคียงได้กบัพืน้ที่ให้เช่า
ในสว่นของศูนย์การค้าในพืน้ที่อื่นๆ ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ซี.พี.แลนด์ ตกลงว่านบัตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2557 หรือวนัที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้
แรก (แล้วแต่วนัใดจะเกิดขึน้หลงั) จนถึงวนัที่กองทนุรวมจะเข้าท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ส าหรับพืน้ที่ให้
เช่าระยะยาวดงักลา่ว แตท่ัง้นี ้ต้องไมเ่กินวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซี.พี.แลนด์ ตกลงที่จะช าระเงินในสว่น
ของพืน้ที่ให้เช่าระยะยาวให้แก่กองทนุรวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 30,337,200 บาทต่อปี หรือคิดเป็น
จ านวนเงิน 2,528,100 บาทต่อเดือน โดยจะช าระเป็นรายเดือนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสญัญา
เช่าที่ดินและอาคารของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) นอกจากนี ้ซี.พี.แลนด์ จะจัดให้มีหนงัสือค า้
ประกัน จ านวน 12 ฉบับที่ออกโดยธนาคารให้กับกองทุนรวม เพื่อรับประกันการช าระเงินรายเดือน
ส าหรับพืน้ท่ีให้เช่าระยะยาว (พืน้ที่ 1,397.40 ตารางเมตร) ตามสญัญาเช่าที่ดินและอาคารของอาคาร 
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม)  ในช่วงระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทัง้นี ้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นสรุปสาระส าคญัของร่างสญัญาเช่าที่ดินและอาคาร 

ทัง้นี ้สญัญาเช่าส าหรับพืน้ท่ีให้เช่าระยะยาวข้างต้นจะสิน้สดุลงไม่พร้อมกนั โดยสญัญาเช่าดงักลา่วจะ
ทยอยสิน้สดุตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2556 ถึงเดือนมิถนุายน 2557 และเมื่อสญัญาเช่าแต่ละฉบบัสิน้สดุลง
แล้ว กองทุนรวมจะเข้าท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่โดยใช้สญัญาเช่าที่มีลกัษณะเดียวกับสญัญาเช่าพืน้ที่
อื่นๆ ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 
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แผนการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ระหวา่งปี 2556 - 2559 

ชื่อโครงการ แผนงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการจดัท า Signage ภายในอาคาร ปี 2556  
(ไตรมาสที่ 4) 

อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการและบคุคล
ทัว่ไป                                             

โครงการปรับปรุงระบบสญัจรทางตัง้
สว่นจอดรถ ชัน้ 1 - 10 

ปี 2556 – 2557 เพิ่มช่องทางในการสญัจรภายในอาคารให้
รวดเร็วยิ่งขึน้  

โครงการปรับปรุงห้องน า้ส านกังาน  
ชัน้ 11 - 18   

ปี 2556 – 2557 ปรับปรุงสภาพห้องน า้สว่นส านกังานให้
สวยงาม ทนัสมยั     

โครงการปรับปรุงพืน้ที่สว่นพลาซา่  
ชัน้ 1 

ปี 2556 – 2557 ปรับปรุงการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีสว่นกลางให้
สวยงามและทนัสมยั 

โครงการทาสพีืน้ท่ีลานจอด  
ชัน้ 1 - 10 

ปี 2557  
(ไตรมาสที่ 1 – 2) 

ปรับปรุงสภาพพืน้ท่ีลานจอดรถให้ สวา่ง, 
สะอาดและปลอดภยั  

โครงการปรับปรุง Facade หน้าอาคาร ปี 2557 เพื่อให้สภาพภายนอกของอาคารมี
ภาพลกัษณ์โดดเดน่และทนัสมยั  

โครงการปรับปรุงห้องน า้สว่นลานจอดรถ ปี 2558 เพื่อปรับปรุงสภาพห้องน า้สว่นลานจอดให้
ปลอดภยั ทนัสมยั ถกูสขุอนามยั 

โครงการตดิตัง้ระบบกล้องวงจรปิดและ
อปุกรณ์แจ้งเหตฉุกุเฉินเพิ่มเติม 

ปี 2558 เพิ่มความปลอดภยัภายในอาคารเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการ 

โครงการตดิตัง้ระบบน าน า้ทิง้กลบัมา 
ใช้ใหม ่

ปี  2559 เพื่อสง่เสริมการใช้ทรัพยากรน า้อยา่งมี
ประสทิธิภาพโดยการน าน า้กลบัมาใช้ใหม ่

ที่มา : จากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 

ภายหลงัจากที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) แล้ว กองทนุรวมมีแผนท่ีจะปรับปรุงอาคาร 
ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ซึง่นอกเหนือไปจากงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงประจ าปีของกองทนุรวมแล้ว 
กองทุนรวมยงัจะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นี ้จ านวนประมาณ 76.4 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ตามรายละเอียดการ
ปรับปรุง ดงันี ้

1. ปรับปรุงงานตกแต่งภายนอกอาคาร (Facade)  ด้านหน้าอาคารเพื่อให้สภาพภายนอกของอาคารมี
ภาพลกัษณ์ที่โดดเดน่และทนัสมยัและปรับปรุงห้องน า้ใหมใ่ห้มีความสวยงาม 

2. ปรับปรุงอาคารและระบบวิศวกรรม งานเปลีย่นทอ่น า้ ปรับปรุงระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบปรับอากาศ ระบบ
อากาศภายในอาคารและระบบลฟิท์  

3. ปรับปรุงพืน้ที่ส่วนพลาซ่า ชัน้ 1 เพื่อให้พืน้ที่ส่วนกลางมีความสวยงามและทันสมัย ก่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากพืน้ท่ีสว่นกลางสงูสดุ รวมทัง้ปรับปรุงระบบสญัจรรถยนต์/ รถจกัรยานยนต์ และพืน้ที่จอดรถ
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ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการสญัจรภายในอาคารให้รวดเร็ว และท าให้ลานจอดรถสว่าง สะอาด และ
ปลอดภยัมากยิ่งขึน้ 

4. ติดตัง้สื่อประชาสมัพนัธ์ภายในอาคาร อาทิเช่น สื่อประชาสมัพนัธ์ทางจอภาพดิจิตอลเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการและบคุคลทัว่ไป 

การปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ข้างต้นนี ้ตามแผนงานคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงทัง้สิน้
ประมาณ 12 เดือน โดยเร่ิมตัง้แต ่มกราคม 2557 ถึง ธนัวาคม 2557 โดยสามารถแบง่ลกัษณะคา่ใช้จ่ายออกเป็น
ประเภทตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

รายการลงทุน 
เงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 7 
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุน 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ล้านบาท) 

คา่ก่อสร้าง 67.9 4.8 72.7 

คา่ออกแบบและที่ปรึกษา 0.7 0.0 0.7 

 เงินส ารองการก่อสร้าง 2.8 0.2 3.0 
รวม 71.4 5.0 76.4 

ส าหรับแผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) นี ้ ได้มีการตระหนกัถึงผลกระทบกบัผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้ เช่าพืน้ที่ โดยจะมุ่งเน้นให้การปรับปรุงพืน้ที่ดงักล่าวมีผลกระทบกับผู้ เช่าน้อยที่สดุ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
แผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) แล้ว บริษัทจดัการเห็นว่างานปรับปรุงจะด าเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางคืน และมิได้มีการรบกวนผู้ เช่าพืน้ที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การปรับปรุงทรัพย์สินอาจ
สง่ผลกระทบต่อผู้ เช่าบางราย ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจัดเตรียมตารางก าหนดวนัและเวลาที่ชัดเจนในการ
ปรับปรุงพืน้ที่และประกาศให้แก่ผู้ เช่าที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการทัว่กัน ดังนัน้ การปรับปรุงดงักล่าวจึงไม่
กระทบต่อผู้ เช่าและผู้มาใช้บริการในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) และไม่กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวม
ในช่วงระยะเวลาที่ด าเนินงานปรับปรุงดงักลา่ว 

ในส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จะผ่านการตรวจรับมอบงานตาม
ขัน้ตอน และกองทนุรวมจะช าระเงินให้กบัผู้ รับเหมาตามเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อสร้าง ทัง้นี ้จะเป็นไปตาม
รายละเอียดของงานก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ตามตารางข้างต้น 

 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 

ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 
2556 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) เป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ซึ่งเปิด
ด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2535 ประกอบไปด้วยสว่นอาคารส านกังาน และอาคารศนูย์การค้า
ฟอร์จนูทาวน์ โดย อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ตัง้อยู่บริเวณสี่แยกพระราม 9 บน
ถนนรัชดาภิเษก มีลกัษณะเป็นอาคารสงู 30 ชัน้และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ อยูบ่นที่ดินขนาด 15 ไร่ 3 
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งาน 3.8 ตารางวา มีพืน้ที่รวม (Gross Floor Area) 194,655.35 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ที่
เช่า ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 เทา่กบั 72,385.17 ตารางเมตร  

กองทนุรวมลงทนุในสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารส านกังาน และศนูย์การค้าของอาคาร ซี .พี.
ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) อนัประกอบด้วยพืน้ที่ส านกังานให้เช่า พืน้ที่ค้าปลีก และพืน้ที่
สว่นกลาง พร้อมด้วยระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ยกเว้นชัน้ 10 
และ ชัน้ 29 ซึ่งเป็นสว่นส านกังานของ ซี.พี.แลนด์ และไม่รวมพืน้ที่ของโรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว โดยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว
ของอาคารส านกังาน ศนูย์การค้าและอาคารชุดพกัอาศยัที่มีศกัยภาพ ซึ่งการขยายตวัของ
อาคารประเภทดงักล่าวจะส่งผลดีต่อพืน้ที่ย่านรัชดาภิเษกโดยรวม โดยเฉพาะในส่วนของ
จ านวนผู้คน (Traffic) และก าลงัซือ้ ที่จะเพิ่มมากยิ่งขึน้ในบริเวณดงักลา่ว โดยในปี 2555 ที่
ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ครัง้ใหญ่ ให้มีภาพลกัษณ์ 
และสิง่อ านวยความสะดวกตรงกบัความต้องการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุม่ลกูค้า
ในปัจจบุนัท าให้มีการจบัจ่ายใช้สอยในอาคารมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้อาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 
(ฟอร์จูนทาวน์) ยงัอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9 
(MRT) ตัง้อยู่บริเวณด้านหน้าของอาคาร และอยู่ไม่ไกลจากทางขึน้ลงทางด่วน ขัน้ที่ 2 และ
ใกล้กบัสถานีแอร์พอร์ตลิงค์ (ARL) มกักะสนั ซึ่งห่างจากตวัอาคารเพียง  600 เมตร และ 
1,300 เมตร ตามล าดบั 

ทัง้นี ้พืน้ท่ีบางสว่นของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว และชัน้ 10 และชัน้ 29 ของอาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ซึง่เป็นสว่นส านกังานของซี.พี.แลนด์ ตัง้อยูใ่นท่ีดินที่กองทนุรวมจะเช่า 
รวมทัง้ที่จอดรถ และทางเข้าออกของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว มีพืน้ที่คาบเก่ียวอยู่ในสว่น
ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ซึ่งกองทุนรวมจะเช่า ดังนัน้ ภายหลงัจากที่
กองทนุรวมเข้าลงทนุในสทิธิการเช่าในท่ีดินและอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) แล้ว 
กองทนุรวมจะอนญุาตให้ ซี.พี.แลนด์ ใช้พืน้ท่ีในชัน้ 10 และชัน้ 29 ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 
2 (ฟอร์จนูทาวน์) ได้ตามปกติของการท าธุรกิจของ ซี.พี.แลนด์ โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากซี.
พี.แลนด์ อย่างไรก็ดี กองทนุรวมจะคิดค่าบริการสว่นกลางกบั ซี .พี. แลนด์ ดงัมีรายละเอียด
ดงันี ้

ก) คา่บริการสว่นกลางส าหรับการใช้ไฟฟ้า (ระบบลฟิท์ ระบบหมนุเวียนอากาศ ที่จอด
รถ) และการใช้น า้ประปา (ระบบสขุาภิบาลและห้องน า้สว่นกลาง) รวมทัง้คา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการพืน้ที่ส่วนกลางที่กองทุนรวมจ่ายส าหรับส่วน
ส านกังาน ตามสดัส่วนพืน้ที่ชัน้ 10 และ ชัน้ 29 ที่กองทุนรวมไม่ได้ลงทุนต่อพืน้ที่
อาคารทัง้หมด 

ข) ค่าไฟฟ้าและค่าน า้ประปาตามปริมาณการใช้งานจริงในราคาต้นทุน(ตามยอด
คา่ใช้จ่ายที่กองทนุรวมเป็นผู้ช าระให้กบัหน่วยงานราชการ รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ใน
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สว่นพืน้ที่ชัน้ 10 และ ชัน้ 29 ซึ่งเป็นส่วนส านกังานของ ซี.พี.แลนด์ ที่กองทุนรวม
ไมไ่ด้ลงทนุ 

ในส่วนของพืน้ที่จอดรถในอาคารซี .พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ซี.พี.แลนด์ในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้จดัให้มีระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสากลในการบริหารจดัการ
และดแูลจดัเก็บรายได้ในท่ีจอดรถอยา่งมีประสทิธิภาพ อยา่งไรก็ตาม กองทนุรวมจะไมล่งทนุ
ในพืน้ท่ีจอดรถชัน้ 4.5 และ ชัน้ 5 (บางสว่น) ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
โดยทางโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวจะจัดให้มีพืน้ที่จอดรถเฉพาะส าหรับลูกค้าและผู้มาใช้
บริการของโรงแรมในพืน้ที่ดงักล่าวแยกต่างหาก  และจัดให้มีป้ายระบุพืน้ที่จอดรถเฉพาะ
ส าหรับลกูค้าและผู้มาติดต่อของโรงแรมอย่างชัดเจน รวมทัง้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยัเพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้าและผู้มาติดตอ่น ารถเข้าไปจอดในท่ีจอดรถส าหรับ
ลกูค้าของโรงแรมในบริเวณที่จดัไว้นัน้ แต่เนื่องจากทางเข้าที่จอดรถสว่นโรงแรมไม่ได้มีการ
แยกออกจากทางเข้าที่จอดรถของกองทนุรวมอย่างเบ็ดเสร็จ ลกูค้าและผู้มาใช้บ ริการของ
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวจึงอาจน ารถไปจอดในพืน้ที่อื่นนอกเหนือจากชัน้ 4.5 และชัน้ 5 
(บางสว่น) ก่อนน าบตัรจอดรถไปประทบัตราที่โรงแรม      แกรนด์ เมอร์เคียว เพื่อใช้สิทธิจอด
รถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดงันัน้ กองทุนรวมจึงได้มีข้อตกลงที่จะให้สิทธิการจอดรถแก่ ซี .พี.
แลนด์ และโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว จ านวน 180,720 ชัว่โมงต่อเดือน ส าหรับพืน้ที่จอดรถ
ดงักล่าว (ค านวณจาก ที่จอดรถจ านวน 251 คัน*24 ชั่วโมง*30 วนั) ซึ่งในกรณีที่จ านวน
ชัว่โมงสทิธิใช้บริการที่จอดรถของ ซี.พี.แลนด์ และโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ในเดือนใดเกิน
กว่าสิทธิที่กองทนุรวมได้ให้ไว้ กองทนุรวมจะเรียกเก็บค่าบริการสว่นเกินตามการใช้งานจริง
กบั ซี.พี.แลนด์ และ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ในอตัรารายชัว่โมงเช่นเดียวกบัที่กองทนุเรียก
เก็บจากลกูค้าภายนอก ซึง่บริษัทจดัการร่วมกบั ซี.พี.แลนด์ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์
ได้มีการพิจารณาถึงทางเลือกอื่น ๆ ในการบริหารจดัการที่จอดรถระหว่างกองทุนรวมและ
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวแล้วพบวา่ การใช้ระบบสิทธิการจอดรถเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
และยตุิธรรม รวมทัง้ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการพืน้ที่จอดรถทัง้ของกองทนุ
รวมและโรงแรมเป็นอยา่งดี ป้องกนัการซ า้ซ้อน และไมก่่อให้เกิดต้นทนุการบริหารจดัการที่ไม่
จ าเป็น 

ทัง้นี ้การให้สิทธิการจอดรถแก่ ซี.พี.แลนด์ และโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ดงักล่าว บริษัท
จดัการเห็นวา่อยูใ่นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เนื่องจากหากค านวณสดัสว่นพืน้ท่ีใช้สอยของอาคารซี.
พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)  ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุจ านวน 194,655.35 ตารางเมตร ต่อ
พืน้ท่ีใช้สอยที่กองทนุรวมไมไ่ด้ลงทนุในอาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) และโรงแรมแก
รนด์ เมอร์เคียว รวมจ านวน 49,081.15 ตารางเมตร (อ้างอิงข้อมลูจากรายงานผู้ประเมิน) คิด
เป็นสดัส่วนเท่ากับ 1: 0.25 เท่า ซึ่งมากกว่าสดัส่วนจ านวนที่จอดรถของกองทุนรวมต่อ
จ านวนที่จอดรถของซี.พี.แลนด์และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวที่มีสดัสว่นเท่ากบั 1: 0.09 เท่า 
(ค านวณมาจ านวนที่จอดรถของกองทนุรวม จ านวน 2,766 คนั ต่อจ านวนที่จอดรถในสว่นที่
กองทุนไม่ได้ลงทุนจ านวน 251 คนั) รวมถึงในการค านวณสิทธิจอดรถของโรงแรมแกรนด์ 
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เมอร์เคียวได้พิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจส าหรับธุรกิจโรงแรมที่มีความจ าเป็นต้องให้บริการ 
การจอดรถข้ามคืนส าหรับลูกค้าและผู้มาใช้บริการ ดงันัน้การค านวณสิทธิโดยใช้จ านวน
ชัว่โมงที่ 24 ชัว่โมงตอ่หนึง่วนัจึงมีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของโรงแรม 

นอกจากนี ้ในสว่นของการค านวณเบีย้ประกนัภยัในส่วนของชัน้ 10 และชัน้ 29 ซึ่งเป็นสว่น
ส านกังานของ ซี.พี.แลนด์  ที่ไมไ่ด้น าเข้ากองทนุรวมด้วย ซี.พี.แลนด์ จะเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่าย
ในส่วนของเบีย้ประกันภยัส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks Insurance) และเบีย้
ประกนัภยัส าหรับความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) ให้กบักองทนุ
รวมโดยค านวณตามสดัสว่นพืน้ท่ีใช้สอยในสว่นพืน้ท่ีชัน้ 10 และชัน้ 29 ซึง่เป็นสว่นส านกังาน
ของ ซี.พี.แลนด์ ตอ่พืน้ท่ีอาคารทัง้หมด อยา่งไรก็ดี ในสว่นของคา่เบีย้ประกนัภยัส าหรับความ
รับผิดต่อบคุคลภายนอก (Public Liability Insurance)  นัน้ ซี.พี.แลนด์ ในฐานะผู้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะด าเนินการจัดให้มีการประกนัภยัส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ตอ่ไปเมื่อครบก าหนดระยะประกนัภยัในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทัง้นี ้กองทนุรวมจะเป็นผู้
ช าระคา่ใช้จ่ายในสว่นของเบีย้ประกนัส าหรับความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกให้กบั ซี.พี.แลนด์ 
โดยค านวณตามสดัสว่นพืน้ท่ีที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ 

รายละเอียดเจ้าของกรรมสทิธ์ิและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและอาคาร: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์:  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ดิน 

ที่ดนิ
ล าดับที่ 

โฉนดที่ดิน 
เลขที่ 

เลข 
ที่ดนิ 

หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ดนิตาม
เอกสารสทิธ์ิ(1) 

เนือ้ที่ดนิตามสิทธิ
การเช่า(2) 

ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา 
1 13243 37 544 17 2 58 14 3 49.8 
2 3106 34 3925 0 0 40 0 0 40 
3 3107 33 3926 0 0 37 0 0 37 
4 3108 32 3927 0 0 37 0 0 37 
5 3109 31 3928 0 0 38 0 0 38 
6 3110 30 3929 0 0 38 0 0 38 
7 3112 29 3931 0 0 38 0 0 38 
8 3114 28 3933 0 0 38 0 0 38 
9 3116 27 3935 0 0 38 0 0 38 
10 3117 26 3936 0 0 50 0 0 50 

รวมทัง้ 10 แปลง 18 2 12 15 3 3.8 
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หมายเหต:ุ 1. ข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที่ระบตุามหน้าเอกสารสทิธิ 

 2. เนือ้ที่ดินตามสทิธิการเชา่ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

3. ในปัจจุบนั บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ได้มีการน าโฉนดที่ดินทัง้ 10 แปลง 
ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) เป็นประกนัไว้กบัธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) โดย ซี.พี.แลนด์ ได้แจ้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) ทราบแล้วว่าก่อนหรือ ณ วนัที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนนัน้ ซี .พี.
แลนด์ จะด าเนินการปลดจ านองในโฉนดที่ดินทัง้ 10 แปลงดงักลา่ว กบัธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ภาพแสดงต าแหนง่ทีต่ัง้โครงการ ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) 

 

ผงัระวางที่ดินอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) 
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ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 

ที่ดินของอาคาร ซี.พ.ีทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 

ลกัษณะการลงทนุในที่ดินของกองทนุรวม ลงทนุในสทิธิการเช่า 

เนือ้ท่ีดินตามเอกสารสทิธ์ิ 18-2-12 ไร่ 

เนือ้ที่ดินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 15-3-3.8 ไร่ 

ทางเข้า-ออกติดกบั ถนนรัชดาภิเษก และถนนพระราม 9 

อาคาร ซ.ีพี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) 

ลกัษณะการลงทนุในอาคารของกองทนุรวม ลงทนุในสทิธิการเช่าอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูน
ทาวน์) ยกเว้นชัน้ 10 ชัน้ 29 และ โรงแรมแกรนด์ 
เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จนู  

ที่ตัง้ อาคารตัง้อยู่เลขที่  3 5 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ลกัษณะอาคาร อาคารสงู 30 ชัน้ และ ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ พร้อมอาคาร
ติดตัง้อปุกรณ์ควบคมุไฟฟ้า 

การใช้ประโยชน์ อาคารส านกังาน / ศนูย์การค้า 

อายขุองอาคาร ประมาณ 21 ปี เร่ิมเปิดใช้งานตัง้แตปี่ 2535 

ปรับปรุงอาคารปี 2555 

พืน้ที่แบ่งตามการใช้สอย  

พืน้ที่อาคาร การใช้สอย 

ชัน้ G – 4 พืน้ท่ีศนูย์การค้า 

ชัน้ 4 – 10 พืน้ท่ีจอดรถ 

ชัน้ 11 - 31 (ไมม่ีชัน้ 13) พืน้ท่ีส านกังาน 

พืน้ที่แบ่งตามสัดส่วนของพืน้ที่ใช้สอย 

พืน้ที่ พืน้ที่ (ตร.ม.) ร้อยละของพืน้ที่ใช้สอย 

1. พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 25,413.69 13.06 

2. พืน้ท่ีศนูย์การค้า 30,077.36 15.45 

3. ห้างค้าปลกีเทสโก้ โลตสั 13,805.00 7.09   

4. พืน้ท่ีติดตัง้ Kiosk  679.13 0.35 

5. อปุกรณ์ธนาคาร (ATM) 20.50 0.01 

6. พืน้ท่ีเก็บของ 1,905.25 0.98 
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พืน้ที่ พืน้ที่ (ตร.ม.) ร้อยละของพืน้ที่ใช้สอย 

7. พืน้ท่ีติดตัง้เสาอากาศ และระบบเครือขา่ย 184.24 0.09 

8. พืน้ท่ีกิจกรรมสง่เสริมการขาย 300.00 0.15 

รวมพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด 72,385.17 37.19 

9. พืน้ท่ีจอดรถ (จอดรถได้ 2,766 คนั) (3) 92,083.00 47.31 

10.  พืน้ท่ีสว่นกลาง 30,187.18 15.51 

รวมพืน้ที่ใช้สอย 194,655.35 100.00 

พืน้ท่ีนอกอาคาร 10,058.00  

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์  

ระบบปรับอากาศ สว่นส านกังานและไอทีมอลล์ ใช้ระบบ Package Water Cool  

สว่นศนูย์การค้า ใช้ระบบ Central Water Chiller 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั ตู้ดบัเพลงิ Fire Pump Jockey Pump ถงัดบัเพลงิ สปริงเกอร์ และ
ระบบ Fire  Alarm 

ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด ชดุ SCBA และลานจอด
เฮลคิอปเตอร์ 

ระบบโทรศพัท์ สว่นส านกังาน ระบบ PABX จ านวน 240 คูส่าย 

สว่นศนูย์การค้า ระบบ PABX จ านวน 900 คูส่าย 

ลฟิท์โดยสาร ทัง้หมด 19 ชดุ ดงันี ้

สว่นส านกังาน จ านวน 7 ชดุ 

สว่นศนูย์การค้า จ านวน 8 ชดุ 

บนัไดเลือ่น สว่นศนูย์การค้า จ านวน 46 ชดุ  

ระบบไฟฟ้าและน า้ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า 3 ชดุ และมเิตอร์น า้ประปา 3 ชดุ  

ผลการด าเนินงานส าหรับรอบ 12 เดือน  

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 
ม.ค. - พ.ค.  
ปี พ.ศ. 
2556 

จ านวนผู้เช่าพืน้ท่ีของอาคาร 557 ราย 
590 สญัญา 

479 ราย 
516 สญัญา 

541 ราย 
586 สญัญา 

488 ราย 
619 สญัญา 

รายได้จากการให้เชา่พืน้ท่ี 425 431 465 213 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ(1) 114 121 133 58 

รายได้รวม(2) 539 552 598 271 

ก าไรจากการด าเนินงาน 342 354 377 179 
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ที่มา : ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

หมายเหต:ุ  1) รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากคา่จอดรถ ค่าสาธารณปูโภค 
คา่บริการแอร์นอกเวลา คา่บริการพืน้ท่ีอื่น อาทิ พืน้ท่ีวางอปุกรณ์ธนาคารและสื่อสาร 
คา่เช่าพืน้ท่ีห้องเก็บของ คา่บริการอื่น ๆ อาทิ สือ่โฆษณา และพืน้ท่ีแสดงสนิค้า 

2) รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการพืน้ที่  รายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นตามข้อ 1 

3) ที่จอดรถของอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) มีจ านวนเพียงพอตามที่
กฎหมายก าหนด 

การประเมินค่าทรัพย์สิน  

ราคาประเมิน (ล้านบาท) บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
4,725 ล้านบาท 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
4,895 ล้านบาท 

หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินคา่ วิธีรายได้ (Income Approach) 

ราคาทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุ ไมเ่กิน 4,752.29 ล้านบาท 

วนัท่ีประเมินคา่ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั: วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั: วนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2556 

บริษัทจัดการได้สรุปความเห็นของบริษัทจัดการต่อสมมติฐานการประเมินค่าของผู้ ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกของหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ 

อตัราการเช่าพืน้ท่ีและอตัราคา่เช่าเฉลีย่ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัอตัราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าเฉลี่ยในทรัพย์สินในอาคาร  ซี.พี.
ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) 

ปี 
อัตราการเช่าพืน้ที่ 

(ร้อยละ) 
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 

(บาท / ตร.ม. / เดือน) 
ส านักงาน พลาซ่า รวม ส านักงาน พลาซ่า รวม 

2553 100.00 99.17 99.47 400.96 481.02 451.61 
2554 96.20 92.95 94.15 434.44 537.48 498.58 
2555 100.00 98.36 98.96 452.01 557.18 518.22 

2556 * 100.00 97.72 98.56 470.62 602.46 553.38 

*ข้อมลู ปี 2556 เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
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ระยะเวลาที่สญัญาเช่าจะครบก าหนด 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ซึง่แสดงถึงปีที่ครบก าหนดอายสุญัญาเช่าของ
ผู้ เช่าในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) 

ปีที่สัญญาเช่าครบก าหนด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

จ านวนสัญญาเช่า 
ที่จะครบก าหนด (สัญญา) 

สัดส่วนรายได้ 
ของสัญญาเช่าที่ครบ
ก าหนด* (ร้อยละ) 

2556 118 17.30 
2557 303 50.63 
2558 154 25.91 
2559 44 6.16 

* ค านวณจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการเดือนพฤษภาคม 2556 
ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

ข้อมลูผู้ เช่า 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) มีผู้ เช่าจ านวน 488 ราย โดยผู้
เช่า 10 อบัดบัแรกของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) คิดเป็นร้อยละ 44.60 ของพืน้ที่ให้เช่า
ทัง้หมด รายละเอียดของผู้ เช่า 10 อนัดบัแรกมีดงันี ้

ผู้เช่า 
ประเภท
พืน้ที่ 

พืน้ที่เช่า  
(ตารางเมตร) 

สัดส่วนของพืน้ที่เช่า
เมื่อเปรียบเทียบกับ
พืน้ที่เช่ารวมที่กองทุน

รวมจะเข้าลงทุน
เพิ่มเติม 
(ร้อยละ) 

1. บจ.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม พลาซา่ 13,805.00 19.07 
2. บจ.ทรู มฟู ส านกังาน 4,146.00 5.73 
3. บจ.ทรู ทชั  ส านกังาน 2,878.38 3.98 
4. บจ.ทรู อินเทอร์เน็ต  ส านกังาน 2,213.30 3.06 
5. บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่  ส านกังาน 2,183.53 3.02 
6. บจ.ซีพ-ีเมจิ  ส านกังาน 1,802.80 2.49 
7. บมจ.ไอที ซิตี ้ พลาซา่ 1,461.00 2.02 
8. บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  ส านกังาน 1,382.00 1.91 
9. คณุธญัลกัษณ์ เหลอืงวิสทุธ์ิ พลาซา่ 1,260.00 1.74 
10. บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร  ส านกังาน 1,142.00 1.58 

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
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ทัง้นี ้ ผู้ เช่าสบิอนัดบัแรกของอาคารนี ้ไมเ่ป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัของ ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร 
ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) 

อาคารประเภทของผู้ เช่าและเทียบเป็นสดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ตารางต่อไปนีแ้สดงข้อมูล ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทของผู้ เช่าและเทียบเป็น
สดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ประเภทผู้เช่า พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) สัดส่วนของพืน้ที่เช่า(ร้อยละ) 

ผู้ เช่าหลกั 33,954.01 46.91 

ผู้ เช่ารายยอ่ย (ทัว่ไป) 34,735.04 47.99 

ผู้ เช่าประเภทอื่น ๆ    3,089.12 4.27 

หมายเหต:ุ ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) คือ ผู้ เช่าพืน้ที่ขนาดตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตร ขึน้ไป 
ผู้ เช่าทัว่ไป (General Tenants) คือ ผู้ เช่าพืน้ที่ขนาดต ่ากว่า 1,000 ตารางเมตร 
ผู้ เช่าประเภทอื่น ๆ เช่น ตู้ ATM Kiosk และ Storage เป็นต้น 

ที่มา: ข้อมลูจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

ประเภทการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า  

ตารางต่อไปนีแ้สดงข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผู้
เช่าและเทียบเป็นสดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ประเภทธุรกิจ จ านวนสัญญาเช่า 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนของพืน้ที่
เช่า(ร้อยละ) 

1. ทรัพยากร 11 4,227.00 5.84 
2. ธุรกิจการเงิน 26 1,119.30 1.55 
3. อสงัหาริมทรัพย์ก่อสร้าง - - - 
4. สนิค้าอตุสาหกรรม 1 70.00 0.10 
5. เทคโนโลยี 308 17,174.40 23.72  
6. เกษตรและอตุสาหกรรม 18 6,801.48 9.40 
7. บริการ 192 13,029.01 18.00 
8. สนิค้าอปุโภคบริโภค 4 14,400.00 19.89 
9. หนว่ยงานราชการ 3 347.00 0.48 
10. สือ่สาร 56 14,916.98 20.61 
11. อื่นๆ   - 300.00 0.41 

รวม 619 72,385.17 100.00 

ที่มา:    ข้อมลูจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
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แผนการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ระหวา่งปี 2556 - 2559 

ชื่อโครงการ แผนงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการปรับปรุงโถงลฟิต์ส านกังาน 16 ชัน้ ปี 2556 
(มิถนุายน - ธนัวาคม) 

ปรับเปลีย่นสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั
และทนัสมยั 

โครงการตดิตัง้อปุกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผู้พิการ 

ปี 2556 (ไตรมาสที่ 4) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ
ล้อเลือ่น  

โครงการปรับปรุงระบบสญัจรทางตัง้โซนไอที ปี 2556 – 2557 เพิ่มช่องทางการสญัจรให้กบัร้านค้าใน
การขนถา่ยสนิค้า  

โครงการปรับปรุงโถงบนัไดเลือ่นไอทีมอลล์ ปี 2557 
(ไตรมาสที่ 1 - 2) 

ปรับปรุงสภาพฝ้าเพดานให้ดใูหมแ่ละ
ทนัสมยั   

โครงการตดิตัง้ระบบรักษาความปลอดภยับริเวณ
พืน้ท่ีจอดรถ 

ปี 2557 เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ เช่าและผู้
ที่มาใช้บริการ 

โครงการปรับปรุงห้องน า้สว่นลานจอด ชัน้ 5 - 10   ปี 2558 - 2559 เพื่อปรับปรุงสภาพห้องน า้สว่น 
ลานจอดให้ปลอดภยั ทนัสมยั  
ถกูสขุอนามยั 

โครงการปรับปรุงผนงัหน้าลฟิต์โลตสั  ชัน้ 5 - 9 ปี 2558 – 2559 ปรับเปลีย่นสภาพแวดล้อมให้ทนัสมยั 

ที่มา : จากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 
 

ภายหลงัจากที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) แล้ว กองทนุรวมมีแผนที่จะปรับปรุง
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ซึ่งนอกเหนือไปจากงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงประจ าปีของ
กองทนุแล้ว กองทนุรวมจะใช้เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้นี ้จ านวนประมาณ 16.7 ล้านบาท (รวม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ตามรายละเอียด 
การปรับปรุงดงันี ้

1. ปรับปรุงงานตกแตง่ภายใน อาทิเช่น ปรับปรุงโถงลิฟท์สว่นส านกังาน 16 ชัน้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
เช่าในการใช้สอยพืน้ท่ี รวมถึงซอ่มแซมฝ้าเพดานโถงบนัไดเลือ่นไอทีมอลล์ให้ดใูหมแ่ละทนัสมยั 

2. ติดตัง้อปุกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการล้อเลื่อน และปรับปรุงระบบสญัจรในโซนไอทีเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการสญัจรให้กบัร้านค้าในการขนถ่ายสนิค้า และงานปรับปรุงพืน้บนัไดแกรนิตใหม่ 

3. งานท าลฟิท์ไอที มอลล์ งานติดตัง้ระบบ BAS ติดตัง้ระบบ SPK เปลีย่นท่อน า้ดี สว่นส านกังาน และงานติดตัง้ 
Air Blower  

4. งานติดตัง้ระบบ CCTV เพื่อความปลอดภยับริเวณพืน้ท่ีลานจอดรถ 
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การปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) ข้างต้นนี ้ตามแผนงานคาดว่าใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง
ประมาณ 6 เดือน โดยเร่ิมตัง้แต ่มกราคม 2557 ถึง มิถนุายน 2557 โดยสามารถแบง่รายละเอียดคา่ใช้จ่ายประเภท
ตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

รายการลงทุน เงนิลงทุน 
 (ล้านบาท) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 7 
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุน  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ล้านบาท) 

คา่ก่อสร้าง 14.4 1.0 15.4 

คา่ออกแบบและที่ปรึกษา 0.3 0.0 0.3 

 เงินส ารองการก่อสร้าง 0.9 0.1 1.0 
รวม 15.6 1.1 16.7 

ส าหรับแผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) นี ้ ได้มีการตระหนกัถึงผลกระทบกบั
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ เช่าพืน้ที่ โดยจะมุ่งเน้นให้การปรับปรุงพืน้ที่ดงักล่าวมีผลกระทบกบัผู้ เช่าน้อย
ที่สดุ ซึง่เมื่อพิจารณาจากแผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) แล้ว บริษัทจดัการ
เห็นวา่งานปรับปรุงจะด าเนินการเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน และมิได้มีการรบกวนผู้ เช่าพืน้ที่แต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ดี  ในกรณีที่การปรับปรุงทรัพย์สินอาจส่งผลกระทบต่อผู้ เช่าบางราย ผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะจดัเตรียมตารางก าหนดวนัและเวลาที่ชดัเจนในการปรับปรุงพืน้ท่ีและประกาศให้แก่
ผู้ เช่าที่อาจได้รับผลกระทบเป็นการทัว่กนั ดงันัน้ การปรับปรุงดงักลา่วจึงไม่กระทบต่อผู้ เช่าและผู้มาใช้
บริการในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) และไม่กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมในช่วง
ระยะเวลาที่ด าเนินงานปรับปรุงดงักลา่ว 

ในสว่นการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) จะผ่านการตรวจรับ
มอบงานตามขัน้ตอน และกองทุนรวมจะช าระเงินให้กับผู้ รับเหมาตามเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ในสญัญา
ก่อสร้าง ทัง้นี ้จะเป็นไปตามรายละเอียดของงานก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ตามตารางข้างต้น 

 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

ข้อมลูเก่ียวกบัทรัพย์สนิของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เป็นอาคารส านักงานให้เช่าส าหรับลูกค้าทั่วไป เปิด
ให้บริการตัง้แต่ปี 2552 ซึ่งภายหลัง ซี.พี.แลนด์ ได้เข้าซือ้อาคารในปี 2552 และมีการ
ปรับปรุงอาคารครัง้ใหญ่ไปเมื่อปี 2554 โดยมีที่ตัง้อยู่บนถนนพญาไท ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ
ระบบขนสง่มวลชนใจกลางกรุงเทพ ไมว่า่จะเป็นรถไฟฟ้า (BTS) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ 
(ARL) และตัง้อยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ ซึ่งเป็นศนูย์รวมระบบขนสง่มวลชนทางบกที่
ใหญ่แหง่หนึง่ของกรุงเทพมหานคร อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีลกัษณะเป็นอาคาร
สงู 15 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ แบ่งสว่นการใช้ประโยชน์เป็น อาคาร A จ านวน 15 ชัน้ พร้อม
ด้วยชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ อาคาร B จ านวน 7 ชัน้ และอาคาร C จ านวน 5 ชัน้ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 
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3 (พญาไท) ตัง้อยูบ่นที่ดินขนาด 4 ไร่ แบง่เป็นพืน้ท่ีเช่าส านกังาน พืน้ท่ีค้าปลีก และลานจอด
รถ มีพืน้ที่รวม (Gross Floor Area) 29,656 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ที่เช่า ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2556 15,225.96 ตารางเมตร  

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ประกอบด้วยพืน้ท่ีส านกังานให้เช่า พืน้ที่ค้าปลีก และพืน้ที่
สว่นกลางพร้อมด้วยระบบสาธารณปูโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารที่
ได้รับการวางออกแบบตามมาตรฐานสากล โดยอาคารดงักลา่วครบครันไปด้วยร้านค้าและ
บริการต่าง ๆ ได้แก่ สถาบนัการเงิน ร้านสะดวกซือ้ ร้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบนั
กวดวิชาที่เป็นจุดเด่นของอาคาร ซึ่งท าให้มีผู้ ใช้บริการหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน 
นกัศกึษา และผู้ปกครอง ท าให้มีลกูค้าหมนุเวียนตลอดทกุวนั  

ทัง้นี ้ในสว่นของพืน้ท่ีบางสว่นของอาคารในบริเวณชัน้ 2 ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญา
ไท) นัน้เป็นทางเช่ือม (Skywalk) ระหว่างตวัอาคารเข้ากบัสถานีรถไฟฟ้าพญาไทโดยตรง ซึ่ง
กองทนุรวมมีสทิธิใช้ทางเช่ือมตัง้แตว่นัท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก จนถึงวนัที่ 4 ธันวาคม 
2572 ซึ่งจะเหลือก าหนดระยะเวลาในการใช้ทางเช่ือมประมาณ 16 ปี เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาดงักลา่วแล้ว กองทนุรวมจะเข้าเจรจากบับริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) หรือ กรุงเทพมหานคร หรือหนว่ยงานราชการหรือบริษัทอื่นใดผู้มีอ านาจ เพื่อเข้าท า
สญัญาตอ่เช่ือมพืน้ท่ีฉบบัใหมต่อ่ไปจนครบก าหนดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้อง
กับสิทธิในการใช้ทางเช่ือมดังกล่าว กองทุนรวมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาทางเช่ือม เช่น คา่ท าความสะอาดทางเช่ือม และคา่ดแูลรักษาความปลอดภยั โดย
กองทนุรวมจะด าเนินการท าประกันส าหรับความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks Insurance) 
เพื่อให้ครอบคลมุถึงทางเช่ือมดงักลา่วภายหลงัจากที่มีการโอนสทิธิการเช่าให้กบักองทนุรวม
แล้ว 
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รายละเอียดเจ้าของกรรมสทิธ์ิและผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

 เจ้าของกรรมสทิธ์ิในท่ีดินและอาคาร:  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

 ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์:   บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ดิน 

ล าดับที่ 
โฉนด

ที่ดนิเลขที่ 
เลขที่
ดิน 

หน้า
ส ารวจ 

เนือ้ที่ดนิตาม 
เอกสารสทิธ์ิ(1) 

เนือ้ที่ดนิตามสิทธิ 
การเช่า(2) 

ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา 

1 9355 90 2372 2 1 16 2 1 16 

2 9356 136 2373 1 2 84 1 2 84 

รวมทัง้ 2 แปลง 4 0 0 4 0 0 

หมายเหต:ุ 1. ข้อมลูดงักลา่วเป็นข้อมลูที่ระบตุามหน้าเอกสารสทิธิ 
 2. เนือ้ที่ดินตามสทิธิการเชา่ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

ภาพแสดงต าแหนง่ที่ตัง้อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
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ผงัระวางที่ดิน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

 

 

ที่ดินของ อาคาร ซี.พ.ีทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

ลกัษณะการลงทนุในที่ดินของกองทนุรวม ลงทนุในสทิธิการเช่า 

เนือ้ท่ีดินตามเอกสารสทิธ์ิ 4-0-0 ไร่ 

เนือ้ที่ดินท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 4-0-0 ไร่ 

ทางเข้า-ออกติดกบั ถนนพญาไท และถนนศรีอยธุยา 

อาคาร ซ.ีพี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

ลกัษณะการลงทนุในอาคารของกองทนุรวม ลงทนุในสทิธิการเช่า 

ที่ตัง้ อาคารตัง้อยู่เลขที่ 34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท         
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

ลกัษณะอาคาร อาคาร A จ านวน 15 ชัน้ และ ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ 

อาคาร B จ านวน 7 ชัน้ 
อาคาร C จ านวน 5 ชัน้ 

การใช้ประโยชน์ อาคารส านกังาน / ร้านค้า 

อายขุองอาคาร ประมาณ 34 ปี เร่ิมเปิดใช้งานตัง้แตปี่ 2522  
ปรับปรุงอาคาร ปี 2554 
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พืน้ที่แบ่งตามการใช้สอย 

พืน้ที่อาคาร การใช้สอย 

อาคาร B ชัน้ 1 – 7 พืน้ท่ีจอดรถ 

อาคาร A ชัน้ 1, M, 2 
อาคาร B ชัน้ 1 – 4 
อาคาร C ชัน้ 1 – 5  

พืน้ท่ีส านกังานและร้านค้า 

อาคาร A ชัน้ 3 – 14 
 

พืน้ท่ีส านกังานและร้านค้า 

พืน้ที่แบ่งตามสัดส่วนของพืน้ที่ใช้สอย 

พืน้ที่ พืน้ที่ (ตร.ม.) ร้อยละของพืน้ที่ใช้สอย 

1. พืน้ท่ีส านกังานให้เช่า 9,162.53 30.90 

2. พืน้ท่ีส านกังานและร้านค้า 5,698.27 19.21 

3. พืน้ท่ีติดตัง้ Kiosk  79.00 0.27 

4. พืน้ท่ีติดตัง้เสาอากาศและระบบเครือขา่ย 124.31 0.42 

5. พืน้ท่ีเก็บของ 155.85 0.53 

6. อปุกรณ์ธนาคาร (ATM) 6.00 0.02 

รวมพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด 15,225.96 51.34 

7. พืน้ท่ีจอดรถ (จอดรถได้ 320 คนั) (3) 9,630.00 32.47 

8. พืน้ท่ีสว่นกลาง 4,800.04 16.18 

รวมพืน้ที่ใช้สอย 29,656.00 100.00 

พืน้ท่ีนอกอาคาร 2,621.00  

ระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ 

ระบบปรับอากาศ จ านวน 3 ชดุ แบบ Central Water Chiller 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั ตู้ดบัเพลงิ, Fire Pump, Jockey Pump, ถงัดบัเพลงิ, 
สปริงเกอร์, ระบบ Fire  Alarm 

ระบบดแูลรักษาความปลอดภยั ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด, ชดุ SCBA 

ระบบโทรศพัท์ ระบบ PABX จ านวน 400 คูส่าย 

ลฟิท์โดยสาร 8 ชดุ ประกอบด้วย 
อาคาร A จ านวน 5 ชดุ 
อาคาร B  จ านวน 1 ชดุ 
อาคาร C จ านวน 2 ชดุ 
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บนัไดเลือ่น 4 ชดุ  

ระบบไฟฟ้าและน า้ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า 1 ชดุ และมเิตอร์น า้ประปา 1 ชดุ 

ผลการด าเนินงานส าหรับรอบ 12 เดือน  

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ม.ค. - พ.ค.  
ปี พ.ศ. 2556 

จ านวนผู้เช่าพืน้ท่ีของอาคาร 38 ราย 
38 

สญัญา 

45 ราย 
48 สญัญา 

52 ราย 
59 

สญัญา 

64 ราย 
67 สญัญา 

รายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ี 28 54 84 39 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ(1) 8 14 20 10 

รายได้รวม(2) 36 68 104 49 

ก าไรจากการด าเนินงาน 13 37 65 31 

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

หมายเหต:ุ 1) รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากค่าจอดรถ ค่า
สาธารณปูโภค ค่าบริการแอร์นอกเวลา ค่าบริการพืน้ที่อื่น อาทิ พืน้ที่วาง
อปุกรณ์ธนาคารและสือ่สาร คา่เช่าพืน้ท่ีห้องเก็บของ และคา่บริการอื่น ๆ 

2) รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากค่าเช่า ค่าบริการพืน้ที่ และรายได้จาก
การด าเนินงานอื่นๆ ตามข้อ 1 

3) ที่จอดรถของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีจ านวนเพียงพอตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

การประเมินค่าทรัพย์สิน  

ราคาประเมิน (ล้านบาท) บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
912 ล้านบาท 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
849 ล้านบาท 

หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคา่ วิธีรายได้ (Income Approach) 

ราคาที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ ไมเ่กิน 853.90 ล้านบาท 

วนัท่ีประเมินคา่ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั: วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั: วนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2556 

บริษัทจัดการได้สรุปความเห็นของบริษัทจัดการต่อสมมติฐานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกของหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ 
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อตัราการเช่าพืน้ท่ีและอตัราคา่เช่าเฉลีย่ 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัอตัราการเช่าพืน้ที่และอตัราค่าเช่าเฉลี่ยในทรัพย์สินในอาคาร  ซี.พี.
ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

ปี 
อัตราการเช่าพืน้ที่ 

(ร้อยละ) 
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 

(บาท / ตร.ม. / เดือน) 
ส านักงาน พลาซ่า รวม ส านักงาน พลาซ่า รวม 

2553 53.25 46.36 50.41 283.84 454.76 348.63 

2554 83.27 81.39 82.56 351.33 397.89 368.67 

2555 100.00 97.11 98.89 408.44 526.19 452.82 

2556 * 100.00 100.00 100.00 446.95 578.61 497.43 

*ข้อมลู ณ เดือนพฤษภาคม 2556 
ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
 

ระยะเวลาที่สญัญาเช่าจะครบก าหนด 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ซึง่แสดงถึงปีที่ครบก าหนดอายสุญัญาเช่าของ
ผู้ เช่าในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 

ปีที่สัญญาเช่าครบก าหนด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

จ านวนสัญญาเช่า 
ที่จะครบก าหนด (สัญญา) 

สัดส่วนรายได้ 
ของสัญญาเช่าที่ครบ
ก าหนด* (ร้อยละ) 

2556 26 52.57 

2557 25 27.25 

2558 12 17.53 

2559 4 2.65 

* ค านวณจากรายได้คา่เช่าและคา่บริการเดือนพฤษภาคม 2556 
ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
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ข้อมลูผู้ เช่า 

ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีผู้ เช่าจ านวน 64 ราย โดยผู้ เช่า 10 
อันดับแรกของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) คิดเป็นร้อยละ 80.20 ของพืน้ที่ให้เช่าทัง้หมด 
รายละเอียดของผู้ เช่า 10 อนัดบัแรกมีดงันี ้

ผู้เช่า 
ประเภท
พืน้ที่ 

พืน้ที่เช่า  
(ตร.ม.) 

สัดส่วนของพืน้ที่เช่า
เมื่อเปรียบเทียบกับ
พืน้ที่เช่ารวมที่กองทุน

รวมจะเข้าลงทุน
เพิ่มเติม (ร้อยละ) 

1. สนง.ปลดักระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ 

ส านกังาน 2,358.00 15.45 

2. บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท ส านกังาน 1,529.00 10.02 

3. นายนพดล เหลา่ด ี ส านกังาน 1,511.00 9.90 

4. นายมนตรี นิรมติศิริพงศ์ ส านกังาน 1,412.00 9.25 

5. บมจ.ธนาคารทหารไทย ส านกังาน / 
พลาซา่ 

1,142.05 7.48 

6. นายอ านาจ มจุนานนท์ ส านกังาน 1,137.56 7.45 

7. รร.กวดวชิาดงัใจ สาขา ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ส านกังาน 1,057.00 6.92 

8. บมจ.ซีพีออลล์ ส านกังาน / 
พลาซา่ 

965.00 6.32 

9. นายธนพงษ์ กรีธาด ารงเดช ส านกังาน 772.00 5.06 

10. บจ.เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน ส านกังาน 360.00 2.35 

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

ทัง้นี ้ ผู้ เช่าสบิอนัดบัแรกของอาคารนี ้ไมเ่ป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัของ ซี.พี.แลนด์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร 
ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) 
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ประเภทของผู้ เช่าและเทียบเป็นสดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ตารางต่อไปนีแ้สดงข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งแสดงถึงประเภทของผู้ เช่าและเทียบเป็น
สดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ประเภทผู้เช่า 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนของพืน้ที่เช่า 
(ร้อยละ) 

ผู้ เช่าหลกั 10,198.60 66.98 

ผู้ เช่ารายยอ่ย 4,662.20 30.62 

ผู้ เช่าประเภทอื่น ๆ 365.16 2.40 

รวม 15,225.96 100.00 

หมายเหต:ุ ผู้ เช่าหลกั (Anchor Tenants) คือ ผู้ เช่าพืน้ที่ขนาดตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตร ขึน้ไป 
 ผู้ เช่าทัว่ไป (General Tenants) คือ ผู้ เช่าพืน้ที่ขนาดต ่ากว่า 1,000 ตารางเมตร 
 ผู้ เช่าประเภทอื่น ๆ เช่น  ตู้ ATM, Kiosk   และ    Storage เป็นต้น 

ที่มา: ข้อมลูจากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 

ประเภทการประกอบธุรกิจของผู้ เช่า 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลู ณ 31 พฤษภาคม 2556 ซึง่แสดงถึงประเภทการประกอบธุรกิจของผู้ เช่าและ
เทียบเป็นสดัสว่นของพืน้ท่ีเช่า 

ประเภทธุรกิจ 
จ านวน 

สัญญาเช่า 
พืน้ที่เช่า 
(ตร.ม.) 

สัดส่วนของ 
พืน้ที่เช่า(ร้อยละ) 

1. ทรัพยากร 1 102.50 0.67 
2. ธุรกิจการเงิน 9 1,468.05 9.64 
3. อสงัหาริมทรัพย์ก่อสร้าง 1 1,529.00 10.04 
4. สนิค้าอตุสาหกรรม - - - 
5. เทคโนโลยี - - - 
6. เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร - - - 
7. บริการ 42 8,097.63 53.18 
8. สนิค้าอปุโภคบริโภค 6 1,335.00 8.77 
9. หนว่ยงานราชการ 1 2,358.00 15.49 
10. สือ่สาร 7 192.31 1.26 
11. อื่นๆ  - 143.47 0.94 
รวม 67 15,225.96 100.00 

ที่มา: ข้อมลูจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2556 
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แผนการปรับปรุงภาพลกัษณ์ (Renovation) ของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ระหวา่งปี 2556 - 2559 

ชื่อโครงการ แผนงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โครงการจดัท ากนัซมึพืน้ดาดฟ้าชัน้ 
15   อาคาร A 

ปี 2556 
(ไตรมาสที่ 3 - 4) 

เพิ่มความมัน่ใจให้ผู้ใช้บริการและเป็นการลด
ความเสีย่ง ในการร่ัวซมึและเสริมภาพลกัษณ์
อาคาร 

โครงการปรับปรุงงานระบบ
วิศวกรรม (รายละเอยีดตามข้อ 1-2) 

ปี 2556 – ปี 2557 
(ไตรมาส 1-2) 

เพื่อปรับปรุงงานระบบตา่ง ๆ  

โครงการตดิตัง้ Bulletin Boards ชัน้ 
1 อาคาร A-B และ C 

ปี 2557 ลกูค้าทราบข้อมลูขา่วสารท่ีทางอาคารได้ติด
ประกาศ 

โครงการเปลีย่นผนงักระจกชัน้ 5 
อาคาร  A 

ปี 2557 – 2558 ปรับปรุงสภาพกระจกให้ทนัสมยั สร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดี  

ที่มา : จากบริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์) 

ภายหลงัจากที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) แล้ว กองทุนรวมมีแผนที่จะปรับปรุง
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)  ซึง่นอกเหนือไปจากงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการปรับปรุงประจ าปีของกองทนุ
แล้ว กองทุนรวมจะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้นี  ้จ านวนประมาณ 6.9 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงอาคาร ซี .พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามรายละเอียดการ
ปรับปรุงดงันี ้ 

1. ปรับปรุงงานระบบวิศวกรรม ได้แก่ ติดตัง้ลิฟท์โดยสารภายในอาคาร A ปรับปรุงระบบปรับอากาศภายใน
อาคาร C และปรับปรุงระบบหลอ่น า้เย็น  

2. ติดตัง้ไฟสอ่งประดบัอาคาร ระบบไฟกระพริบบอกระยะบนอาคาร ชดุมา่นอากาศ เคร่ืองปรับอากาศภายใน
ห้องเคร่ือง และเคร่ืองดกัจบัแมลง 

3. ติดตัง้ Bulletin และ Directory Board ส าหรับทกุอาคารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เช่าและผู้ที่มา
ติดตอ่ 

4. ติดตัง้ระบบน า้หลอ่เย็นจ านวน 3 ตวั 

การปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ดงักลา่วนี ้กองทุนรวมจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงประมาณ 6 
เดือน โดยเร่ิมตัง้แต่ มกราคม 2557 ถึง มิถนุายน 2557 โดยสามารถแบ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ได้
ดงันี ้  

รายการลงทุน 
เงนิลงทุน (ล้าน

บาท) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ 7 
(ล้านบาท) 

เงนิลงทุน 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ล้านบาท) 
คา่ก่อสร้าง 5.4 0.4 5.8 

คา่ออกแบบและที่ปรึกษา 0.1 0.0 0.1 

 เงินส ารองการก่อสร้าง 0.9 0.1 1.0 
รวม 6.4 0.5 6.9 
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ส าหรับแผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) นี ้ ได้มีการตระหนกัถึงผลกระทบกบัผู้ประกอบการซึ่ง
เป็นผู้ เช่าพืน้ที่ โดยจะมุ่งเน้นให้การปรับปรุงพืน้ที่ดงักล่าวมีผลกระทบกับผู้ เช่าน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
แผนการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) แล้ว บริษัทจดัการเห็นว่างานปรับปรุงจะด าเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางคืน และมิได้มีการรบกวนผู้ เช่าพืน้ท่ีแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่การปรับปรุงทรัพย์สินอาจสง่ผล
กระทบต่อผู้ เช่าบางราย ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัเตรียมตารางก าหนดวนัและเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุง
พืน้ท่ีและประกาศให้แก่ผู้ เช่าอาจที่ได้รับผลกระทบเป็นการทัว่กนั ดงันัน้ การปรับปรุงดงักลา่วจึงไม่กระทบต่อผู้ เช่า
และผู้มาใช้บริการในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) และไม่กระทบต่อรายได้ของกองทนุรวมในช่วงระยะเวลาที่
ด าเนินงานปรับปรุงดงักลา่ว  

ในส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) จะผ่านการตรวจรับมอบงานตาม
ขัน้ตอน และกองทนุรวมจะช าระเงินให้กบัผู้ รับเหมาตามเง่ือนไขที่ได้ระบไุว้ในสญัญาก่อสร้าง ทัง้นี ้จะเป็นไปตาม
รายละเอียดของงานก่อสร้างและคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ตามตารางข้างต้น 

2. การลงทุนในอนาคต 

ส าหรับการลงทนุในอนาคต บริษัทจดัการโดยผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อาจพิจารณาลงทนุเพิ่มเติม และ/
หรือ ปรับการลงทนุ (ปรับ Portfolio) โดยอาจท าการซือ้ ขาย หรือเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ให้กบักองทนุรวม และจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดยจะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใต้ ขอบเขตและ
ทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และนโยบายการลงทุนในการลงทุนครัง้แรก อย่างไรก็ดี ในเร่ือง
ดงักล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาเพื่อขอแนวทางจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม และได้รับมติเห็นชอบ
จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อน โดยเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และในกรณีที่การลงทนุเพิ่มเติม
ดงักล่าว เกิดขึน้ภายหลงัจากที่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามประกาศจากทางส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทนุรวมจะด าเนินการในการขอแปรสภาพเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ก่อน โดยแนวทางในการแปรสภาพจะเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

อนึง่ ผู้จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะค านงึถึงผลประโยชน์ของกองทนุรวมโดยรวมเป็นส าคญั และการลงทนุ
ของกองทนุรวมจะเป็นไปตามขอบเขตที่ได้ระบไุว้ในโครงการนี ้
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การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน 

1. วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเป็นอย่างไร ? 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการมีนโยบายที่จะด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทนุรวมเข้าลงทุน 
โดยน าพืน้ท่ีเช่าทัง้สว่นอาคารส านกังานและศนูย์การค้าภายในอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1, 2 และ 3 ออกให้เช่าแก่ผู้
เช่าเพื่อประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยภายหลงัจากวนัที่กองทุนรวมเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน 
กองทนุรวมจะด าเนินการเข้าเป็นคูส่ญัญาภายใต้สญัญาเช่าช่วง โดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขสญัญาคล้ายคลงึ
กนัส าหรับผู้ เช่าช่วงทกุราย อาทิ การก าหนดระยะเวลาการเช่าและการให้บริการ ซึง่สว่นใหญ่มีก าหนดระยะเวลา 
3 ปี การก าหนดให้ผู้ เช่าช่วงวางเงินมดัจ าและผู้ ให้เช่าช่วงมีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีที่ผู้ เช่าช่วงผิดสญัญา 
เป็นต้น ทัง้นี ้ทรัพย์สินที่กองทนุรวมเข้าลงทุนมีจ านวนของผู้ เช่ารายย่อยรวม 673 ราย หรือ 824 สญัญา แยก
ตามอาคาร ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ได้ดงันี ้1) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) จ านวน 121 ราย หรือ 138 
สญัญา 2) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) จ านวน 488 ราย หรือ 619 สญัญา และ 3) อาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์ 3 (พญาไท) จ านวน 64 ราย หรือ 67 สญัญา  

ในการบริหารจดัการทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทนุ กองทนุรวมจะแต่งตัง้ให้ ซี .พี.แลนด์ มีสิทธิในการบริหาร
จดัการทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ  ซึง่มีเง่ือนไขตามที่ก าหนดในสญัญาที่เก่ียวข้อง  

แผนภาพการน าทรัพย์สนิที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรกออกหาประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์ 

สัญญาเช่าและ
สัญญาบริการ

บริการ 

ถือครองสิทธิการ
เช่าที่ดินและอาคาร
ภายใต้สัญญาเช่า

ระยะยาว 

ถือ
หน่วย
ลงทุน 

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 
1, 2 และ 3 

ออกและ
เสนอขาย
หน่วย
ลงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

การบริหารทรัพย์สิน 

รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์ 

บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 

การกระท า
การแทนผู้
ถือหน่วย
ลงทุน 

ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

บริหารจัดการ 

ค่าธรรมเนียม 

การจัดการ 
กองทุนรวม 

ผู้ถอืหน่วย
ลงทุน 

บริษัท
จัดการ 

ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

บมจ. ซี.พี.แลนด์ 
(ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์) 

ผู้เช่า 

บริหารทรัพย์สิน 
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2. นโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเป็นอย่างไร ? 

บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์หลกัที่จะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลอยา่งสม ่าเสมอในระยะ
ยาว โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนและการพัฒนาผลการด าเนินการของ
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง โดยมีกลยทุธ์การบริหารทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ ดงันี ้

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลการด าเนินการทรัพย์สิน 

บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะร่วมมือกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการพฒันาแผนงานในการด าเนินการ เพื่อให้
แผนการด าเนินงานมีความเหมาะสมกบัการใช้งานได้จริงมากที่สดุ โดยเนือ้หาในแผนการด าเนินงานนีจ้ะรวมไป
ถึงนโยบายราคาคา่เช่าในสว่นตา่งๆ ของทรัพย์สนิ โดยเทียบเคียงกบัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนั และ
การจดัท างบประมาณประจ าปี ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดตามและควบคมุผลการด าเนินงานของทรัพย์สินในแต่
ละปี เพื่อให้ผลประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนเป็นไปตามงบประมาณที่ได้ตัง้ไว้ ในกรณีที่
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุมีผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจดัการจะท าการวิเคราะห์ถึง
สาเหต ุและพฒันาแผนงานร่วมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานตอ่ไป 

การบริหารจัดการนโยบายค่าเช่าและกลยุทธ์การตลาด 

กองทนุรวมมีนโยบายที่จะรักษาระดบัผลตอบแทนของกองทนุให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยกองทนุรวมและ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะร่วมกนัควบคมุดแูลอตัราค่าเช่าให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกบั
สถานการณ์ทางตลาด นอกจากนี ้กองทนุรวมยงัพิจารณาถึงการพฒันาพืน้ท่ีเช่าอยา่งสม ่าเสมอ และการด าเนิน
กิจกรรมการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายของกองทนุ และการ
ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัง้นี ้กลยทุธ์ดงักลา่วจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดี
ให้แก่ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ  และมีสว่นช่วยสนบัสนนุให้กองทนุสามารถด ารงผลการด าเนินการให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตามวิธีปฏิบตัิที่ด าเนินการอยูแ่ล้วก่อนที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

บริษัทจดัการมีนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโดยการควบคมุค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
และร่วมมือกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในการวางแผนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามความเหมาะสม และไม่เกิดผล
กระทบตอ่คณุภาพของการให้บริการ เพื่อเพิ่มผลการด าเนินการของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมได้เข้าลงทนุ 

การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเน่ือง 

บริษัทจดัการจะประสานงานกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อยา่งใกล้ชิด เพื่อพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของทรัพย์สิน
ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ โดยกลยทุธ์ในการเพิ่มศกัยภาพดงักลา่วจะรวมถึง 

- การตรวจสอบและประเมินกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของทรัพย์สิน โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด 
ระดบัการบริการ และก าหนดราคาคา่เช่า ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า 
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- การเพิ่มอตัราการเช่าพืน้ท่ี ด้วยการบริหารช่องทางการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและช่องทางการ
จดัจ าหนา่ยที่เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

- การดูแลรักษาพืน้ที่ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เช่น การปรับปรุงพืน้ที่สาธารณะ และพืน้ที่
สว่นกลาง รวมถึงการปรับปรุงพืน้ท่ีเฉพาะสว่นให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 

- การจัดให้มีแผนการดูแลรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน และการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของทรัพย์สินอย่าง
เหมาะสม เพื่อรักษาศกัยภาพและความได้เปรียบในการแขง่ขนัของสนิทรัพย์ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการได้แตง่ตัง้ให้ ซี.พี.แลนด์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีหน้าที่โดยสรุปดงันี ้
1. ก าหนดนโยบายการบริหารโครงการ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจโครงการ 

3. แนะน าช่องทางในการเพิ่มผลตอบแทน 

4. ประเมินและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและรายงานผลตอบแทนเสนอกองทนุรวม 

5. ให้ค าปรึกษากองทนุรวมในการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิประจ าปี เพื่อหามลูคา่ปัจจบุนัของทรัพย์สนิ 

6. วิเคราะห์ และให้ค าแนะน าแก่กองทนุรวมเพื่อหาช่องทางการลงทนุเพิ่มเติม 

7. ปฏิบตัิตามนโยบายที่ได้รับการอนมุตัิโดยกองทนุรวม 

8. ดแูลรักษาทรัพย์สนิ และความเรียบร้อยภายในโครงการ 

9. จดัหาประโยชน์ให้แก่กองทนุรวม 

10 ดแูลการให้บริการแก่ผู้ เช่า และผู้ใช้พืน้ท่ีในโครงการ  

11. จดัเก็บคา่เช่าเพื่อน าสง่กองทนุรวม 

12. จดัให้มีการประกันภัยส าหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(Public Liabilities Insurance) ส าหรับทกุอาคารที่
กองทนุรวมลงทนุต่อไปเมื่อครบก าหนดระยะประกนัภยัในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทัง้นี ้กองทนุรวมจะเป็นผู้ช าระ
คา่ใช้จ่ายในสว่นของเบีย้ประกนัส าหรับความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกให้กบั ซี.พี.แลนด์ โดยค านวณตามสดัสว่นพืน้ท่ี
ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ 
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ภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานในกรุงเทพมหานครไตรมาส 1 ปี 2556 

อุปสงค์ 

เศรษฐกิจไทยสดใสในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ดงันัน้ดชันีความเช่ือมนัทางธุรกิจจึงยงัคงเป็นบวกนบัตัง้แต่เหตกุารณ์
น า้ท่วมเมื่อปี 2554 แม้ว่าจะเร่ิมติดลบเล็กน้อยจากความกงัวลเร่ืองผลค่าเงินบาทแข็งที่อาจมีผลต่อภาคสง่ออก อปุสงค์
ความต้องการพืน้ที่ส านกังานในกรุงเทพมหานคร ยงัคงเติบโตต่อเนื่องตัง้แต่การเลือกตัง้เมื่อกลางปี 2554 กลุ่มอาคาร
ส านกังานท่ีได้รับความต้องการสงูจะเป็นอาคารส านกังานท่ีสามารถเดินทางเช่ือมโยงกบัทางดว่นและบริการขนสง่มวลชน
ตา่งๆ ตลอดจนห้างสรรพสนิค้า มีระดบัราคาที่แขง่ขนัได้ และอาคารมีคณุภาพ 

 

ที่มา: ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อตัราการเช่าส านกังานในกรุงเทพมหานคร ในไตรมาสที่1 ปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 88.02 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.88 เมื่อเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.45 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา อาคารส านกังานที่อยู่ในย่านธุรกิจ
กลางเมือง (ซีบีดี) และอาคารส านกังานท่ีอยูใ่กล้กบัแนวบริการขนสง่มวลชนเป็นท่ีต้องการสงูสดุ อาคารส านกังานเกรดเอ 
เป็นท่ีต้องการมากเป็นพิเศษโดยมีอตัราการเช่าสงูขึน้เป็นอยา่งมากหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.20 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีก่อนและเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.99 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผา่นมา 
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อุปทาน 

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 อปุทานของส านกังานในกรุงเทพรวมอยูท่ี่ 4,628,564 ตารางเมตร ซึง่ตวัเลขนีไ้มไ่ด้เปลีย่นแปลงมา
นานหลายไตรมาสแล้ว แต่คาดว่าจะมีพืน้ที่อปุทานใหม่ประมาณ 57,000 ตารางเมตร เข้าสูต่ลาดในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2556 และเพิ่มขึน้อีกประมาณ 200,529 ตารางเมตรในปี 2557 

หมายเหต:ุ ตวัเลขนีไ้ม่รวมอาคารทีมี่หลายเจ้าของและอาคารส านกังานทีมี่ขนาดเล็กกว่า 5,000 ตารางเมตร 

อุปทานในอนาคต 

อปุทานในอนาคตสว่นมากจะอยูน่อกพืน้ท่ีที่จดัวา่เป็นยา่นธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) จากยอดพืน้ที่ทัง้หมด 200,529 ตาราง
เมตร ซึง่จะเข้าสูร่ะบบในปีหน้านัน้จะมีพืน้ท่ีประมาณ 56,000 ตารางเมตร ที่อยูใ่นยา่นธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) สว่นท่ีเหลอื
จะอยูใ่นยา่นถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน 

อุปทานในอนาคต เนือ้ที่ (ตารางเมตร) สร้างเสร็จ ถนน 

The 9th Tower A 33,898 2556 พระราม 9 

The 9th Tower B 23,530 2556 พระราม 9 

  57,428 
 

  

Equinox  19,205 2557 พลหลโยธิน วิภาวดี 

AIA Capital Center 59,694 2557 รัชดาภิเษก 

UBC III (Bhiraj Tower) 50,000 2557 สขุมุวิท 

Magnolia Ratchadamri Boulevard 6,000 2557 ราชด าริ 

G-Land Tower 65,630 2557 พระราม 9 

  200,529 
 

  

Golden Land Rama IV 48,071 2558 รัชดาภิเษก-พระราม 4  

  48,071 
 

  

AIA Sathorn 38,500 2559 สาทร 

Central Lumpini Park 40,000 2559 พระราม 4 

  78,500     

ที่มา: ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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อัตราค่าเช่า 

อตัราคา่เช่า (บาท/ตรม./เดือน) 

เกรด เอ บี ซี ทัง้หมด 

Q2 2555 642.84 533.81 399.62 525.42 

Q3 2555 646.51 533.81 402.78 527.70 

Q4 2555 652.44 536.09 404.15 530.89 

Q1 2556 669.72 539.89 410.94 540.18 

Q-o-Q 2.65% 0.71% 1.68% 1.75% 

Y-o-Y 5.76% 2.05% 3.63% 3.96% 

ที่มา:   ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อตัราค่าเช่าเฉลี่ยสงูขึน้ร้อยละ 3.96 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือสงูขึน้ร้อยละ 1.75 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่
ผ่านมา โดยมีการเติบโตในทกุภาคสว่นของตลาดอาคารส านกังาน อาคารส านกังานเกรดเอ ปรับตวัขึน้สงูสดุที่ร้อยละ 
2.65 จากไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.76 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งถือว่าเป็นตวัเลขการเติบโตแบบปี
ตอ่ปีที่สงูที่สดุเทา่ที่เราเคยพบมา เนื่องจากเจ้าของอาคารตอบสนองตอ่อปุสงค์ที่เพิ่มขึน้และอตัราการเช่าที่สงูขึน้ 

กราฟข้างใต้นีแ้สดงอตัราคา่เช่าต า่สดุและสงูสดุที่ประกาศของอาคารส านกังานบนถนนสายหลกัในยา่นธุรกิจกลางเมือง 

 

ที่มา:   ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

หมายเหต:ุ   อตัราคา่เช่านีเ้ป็นอตัราคา่เช่าที่ทางอาคารเสนอเช่า 
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ตลาดอาคารส านักงานย่านธุรกิจกลางเมือง 

 

ที่มา:    ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

อุปทาน 

อปุทานในตลาดส านกังานยา่นธุรกิจกลางเมืองยงัคงที่อยู่ 2,319,550 ตารางเมตร คงที่มานบัตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3 ปี2554 

หมายเหตุ: ตวัเลขนีไ้ม่รวมอาคารที่มีหลายเจ้าของและอาคารส านกังานที่มีขนาดเล็กกว่า 5,000 ตางเมตร: อาคาร
ส านกังานย่านธุรกิจกลางเมืองนัน้หมายถึงอาคารส านกังานทีตัง้อยู่ในถนนสาทร สีลม วิทย ุชิดลม หลงัสวน เพลินจิต ราช
ด าริ พระราม1 พระราม 4 อโศก-รชัดา สขุมุวิทตอนตน้ สรุวงศ์ 

อุปสงค์ 

อตัราการเช่าส านกังานในธุรกิจกลางเมือง อยูท่ี่ร้อยละ 90.28 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.78 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.85 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ผ่านมา ตลาดอาคารส านกังานย่านธุรกิจกลางเมือง(ซีบีดี) มีความ
ต้องการใช้พืน้ท่ีสงู เนื่องจากท าเลที่ตัง้กลางเมืองละท าเลซึง่อยูใ่กล้กบัแนวบริการขนสง่มวลชน 
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อัตราค่าเช่า 

อตัราคา่เช่าในอาคารส านกังานยา่นธุรกิจกลางเมืองมีการเติบโตในทกุเกรดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป
อีกในอนาคต และหากมองถึงการเพิ่มขึน้ของอตัราค่าเช่าในแต่ละเกรดนัน้ เราจะพบว่าเกรดเอนัน้มีการเติบโตเพิ่มขึน้มาก
เมื่อเปรียบเทียบกบัเกรดอื่น โดยที่เพิ่มไปถึงร้อยละ 7.15 ในปีที่แล้วและเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.79 ในไตรมาสก่อน 

ราคาค่าเช่า (บาท/ตรม/เดือน) 

เกรด เอ บี ซี 

Q2-2555 673.03 604.10 462.79 

Q3-2555 677.78 604.10 470.08 

Q4-2555 685.85 608.17 470.08 

Q1-2556 711.82 613.60 487.38 

Q-o-Q % 3.79% 0.89% 3.68% 

Y-o-Y % 7.15% 2.49% 5.92% 

ที่มา:   ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

ตลาดอาคารส านักงานรอบนอกย่านธุรกิจ 

 

ที่มา:   ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 



หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
 53   
 

อุปทาน 

อปุทานในตลาดส านกังานรอบนอกย่านธุรกิจยงัคงที่อยู่ 1,262,830 ตารางเมตร แต่ทว่าในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะมีอาคาร
ส านกังานขึน้โดยประมาณ 200,000 ตารางเมตร 

หมายเหต:ุ  ตวัเลขนีไ้ม่รวมอาคารที่มีหลายเจ้าของและอาคารส านกังานที่มีขนาดเล็กกว่า 5,000 ตางเมตร: อาคาร
ส านกังานรอบนอกย่านธุรกิจนัน้หมายถึงอาคารส านกังานทีต่ัง้อยู่ในถนนสาทร รชัดาภิเษกพญาไท เพชรบรีุ 
อโศก รชัโยธิน ศรีอยธุยา วิภาวิดี พระราม 9 เอกมยั พหลโยธิน สขุมุวิทตอนปลาย 

 
อุปสงค์ 

อตัราการเช่าพืน้ที่ส านกังานนอกย่านธุรกิจในไตรมาส 1 นัน้เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 90.56 เพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนร้อยละ 
0.73 และเพิ่มขึน้จากปีที่แล้วร้อยละ 3.12 

อัตราค่าเช่า 

คา่เช่าในอาคารส านกังานนอกยา่นธุรกิจนัน้มีการเพิ่มขึน้ทกุภาคสว่น โดยเกรดซีนัน้เพิ่มขึน้มากที่สดุตามด้วยเกรดบีและ
เกรดเอ 

ราคาค่าเช่า (บาท/ตรม/เดือน) 

เกรด เอ บี ซี 

Q2-2555 584.68 441.38 394.63 

Q3-2555 586.41 441.38 395.18 

Q4-2555 586.41 441.38 395.40 

Q1-2556 595.05 446.50 402.31 

Q-o-Q % 1.47% 1.16% 1.75% 

Y-o-Y % 2.07% 1.83% 2.47% 

ที่มา:   ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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บทสรุป 

แนวโน้มตลาดอาคารส านกังานให้เช่ายงัคงดีอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตวัดีขึน้อย่างต่อเนื่องโดยอปุทานใน
ตลาดในอนาคตอนัใกล้ที่มีอยูไ่มม่ากนกั ประกอบกบัอปุสงค์ในตลาดที่ยงัดีอยา่งตอ่เนื่องจะสง่ผลให้อตัราการเช่าและอตัรา
การปรับขึน้ค่าเช่าอยู่ในระดบัดี และเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารส านกังานในเขตซีบีดี และอาคาร
ส านกังานท่ีอยูใ่กล้ระบบขนสง่มวลชน ในสว่นตลาดที่นา่จบัตามองในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2556 คือ อาคารส านกังานในท าเล
ธุรกิจใหม่ๆ  อยา่งรัชดาภิเษกเนื่องจากเป็นท าเลที่จะมีอปุทานใหม่เข้าสูต่ลาดสง่ผลให้เป็นท าเลที่น่าสนใจเพิ่มขึน้เนื่องจาก
เป็นท าเลที่สามารถเชื่อมโยงกบัทางดว่นและแนวบริการของระบบขนสง่มวลชนตา่งๆ ตลอดจนห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าปลีก 
ท าให้ผู้ เช่าพิจารณาวา่อาจเป็นท าเลที่มีศกัยภาพในอนาคตมากขึน้ 

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่1 ปี พ.ศ. 2556 

อปุทานธุรกิจค้าปลีก ไตรมาสที่1 ปี พ.ศ. 2556 มีจ านวน 5,921,226 ตารางเมตร โดยสว่นใหญ่เป็นประเภทศนูย์การค้า มี
จ านวนพืน้ที่ทัง้หมดประมาณ  3,628,255 ตารางเมตร  รองลงมาได้แก่  ไฮเปอร์มาร์เก็ต  และ 
คอมมิวนิตีม้อลล์ ซึง่มีจ านวนพืน้ท่ี 679,950 ตารางเมตร และ 640,109 ตารางเมตร ตามล าดบั 

 

อุปทานธุรกิจค้าปลีกจ าแนกตามประเภท 

อปุทานธุรกิจค้าปลกีประเภทศนูย์การค้ามีสดัสว่นถึงร้อยละ 61 ของอปุทานทัง้หมด ซึ่งเป็นพืน้ที่ห้างสรรพสินค้าร้อยละ 5 
คอมมิวนิตีม้อลล์ มีสดัสว่นร้อยละ 11 ของอุปทานทัง้หมด ไลฟ์สไตล์ คอมมิวนิตีม้อลล์ ได้กลายเป็นวลีที่ติดปากของ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลกีเนื่องจากแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของ ธุรกิจค้าปลกีประเภทนีใ้นกรุงเทพฯซึง่มกัตัง้อยู่ในย่านชุมชน
ตา่งๆ 
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อุปทานธุรกิจค้าปลีกจ าแนกตามสถานที่ตัง้ 

บริเวณที่มีศนูย์การค้ามากที่สดุอยูท่ี่บริเวณลมุพินี มีจ านวนอปุทานศนูย์การค้าประมาณ 601,391 ตารางเมตร รองลงมา
ได้แก่บริเวณถนนเพชรบรีุ/พญาไท/ราชปรารภ มีจ านวนศนูย์การค้าประมาณ 332,500 ตารางเมตร และบริเวณรัชดาภิเษก
มีอปุทานศนูย์การค้ามากเป็นอนัดบัท่ี 3 หรือมีประมาณ 157,938 ตารางเมตร  

 

ที่มา: ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

อุปทานใหม่ 

อุปทานพืน้ที่ค้าปลกีในอนาคต ณ ปี 2556 

ชื่อโครงการ รูปแบบ ท าเลที่ตัง้ โซน พืน้ที่เช่า 
ประมาณการ
ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

Central Embassy ห้างสรรพสนิค้า เพลนิจิต ยา่นธุรกิจ 70,000 Q4 2556 

Siam Square 1 ห้างสรรพสนิค้า พระราม 1 ยา่นธุรกิจ 35,000 Q4 2556 

Emquartier ห้างสรรพสนิค้า สขุมุวิท 35 ยา่นธุรกิจ 50,000 
Q4 2556-  
Q 2557 

Mahanakorn Terrace ห้างสรรพสนิค้า สาทร ยา่นธุรกิจ 10,000 Q4 2556 

W District ตลาดค้าปลกี สขุมุวิท 71 ตวัเมืองชัน้ใน 4,520 Q4 2556 

เซ็นทรัล ลมุพีนี สขุมุวิท สีลม/สาทร 
เพชรบรีุ/พญาไท/

ราชปรารถ 
รัชดาภิเษก พระราม 3 

ช๊อปปิง้มอลล์ 601,391 113,000 54,800 332,500 157,938 58,805 

คอมมิวนิตีม้อลล ์ 3,119 115,663 43,943 0 18,013 26,000 

0 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

ตา
รา
งเ
มต

ร 

อุปทานจ าแนกตามสถานที่ตัง้, กรุงเทพฯ 
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อุปทานพืน้ที่ค้าปลกีในอนาคต ณ ปี 2556 

ชื่อโครงการ รูปแบบ ท าเลที่ตัง้ โซน พืน้ที่เช่า 
ประมาณการ
ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

The 9th Tower Retail ห้างสรรพสนิค้า รัชดาภิเษก ตวัเมืองชัน้ใน 6,347 Q1 2556 

G-Land Tower Retail ห้างสรรพสนิค้า รัชดาภิเษก ตวัเมืองชัน้ใน 13,140 Q4 2557 

Raffle @ Nara คอมมิวนติี ้
มอลล์ 

ตลาดค้าปลกี นราธิวาส ยา่นธุรกิจ 1,152 Q4 2556 

Quiss ตลาดค้าปลกี สขุมุวิท 42 ยา่นธุรกิจ 3,300 Q3 2556 

Canapaya พระราม 3 - 
Sathorn (Canali) 

ห้างสรรพสนิค้า พระราม 3 ตวัเมืองชัน้ใน 40,000 H2 2559 

Zy Walks ตลาดค้าปลกี จฬุา ซอย 5 ยา่นธุรกิจ 25,027 2557 

The Up พระราม 3 ตลาดค้าปลกี 
นราธิวาส-
พระราม 3 

ตวัเมืองชัน้ใน 6,000 Q4 2556 

Vanilla Moon ตลาดค้าปลกี ถนนจนัทร์ ตวัเมืองชัน้ใน 6,000 Q3 2556 

Retail project by 
Streadgy 613 Co.,Ltd 

ตลาดค้าปลกี พระราม 4 ยา่นธุรกิจ N/A N/A 

Gaysorn 2 ห้างสรรพสนิค้า ราชประสงค์ ยา่นธุรกิจ 7,000 2558 

Siamkij Building (Chula 
block L) 

ห้างสรรพสนิค้า พระราม 1 ยา่นธุรกิจ 9,500 2558 

Nihonmura Mall ตลาดค้าปลกี สขุมุวิท 55 ยา่นธุรกิจ 2,000 Q4 2556 

ที่มา:   ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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อุปทานย่านถนนรัชดาภเิษก 

 

 

ในปี 2525 - 2551 อปุทานรวมของตลาดศนูย์การค้าและคอมมนูิตีม้อลล์ในย่านถนนรัชดาภิเษกอยู่ที่ 201,137 ตาราง
เมตร สว่นในปี 2552 ไม่มีอปุทานเพิ่มขึน้โดยในปี 2553 มีอปุทานใหม่ของศนูย์การค้าและคอมมนูิตีม้อลล์เพิ่มขึน้จาก 
201,137 ตารางเมตร เป็น 201,519 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 382 ตารางเมตร ซึง่ยงัเป็นพืน้ท่ีที่น้อยมาก หลงัจาก
นัน้ได้เกิดอปุทานรายใหมข่ึน้จ านวนมาก โดยในปี 2554 เพิ่มขึน้ประมาณ 145,197 ตารางเมตร โดยสว่นใหญ่กระจายตวั
อยูต่ามแนวรถไฟฟ้าและพืน้ท่ีชมุชนหลกัๆ สว่นในปี 2555 อปุทานของศนูย์การค้าและคอมมนูิตีม้อลล์ในเขตรอบใจกลาง
กรุงเทพมหานคร 20,000 ตารางเมตร ส าหรับ ไตรมาสที่1ปี 2556 ยงัไมม่ีอปุทานใหมท่ี่จะเกิดขึน้ในบริเวณใกล้เคียง 
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อุปทานผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านถนนรัชดาภเิษก 

 

 

ที่มา:   ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

จากกราฟดงักลา่วข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบริเวณถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียง โดย
ศนูย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่สดุในบริเวณดงักล่าวด้วยพืน้ที่รวมร้อยละ  
24.11 หรือ 84,697 ตารางเมตร ซึ่งพืน้ที่สว่นใหญ่จะอยู่ในขนาดที่ใกล้เคียงกนัที่ 40,000 – 47,850 ตารางเมตร ส าหรับ
โครงการเทอมินอล 21 มีพืน้ท่ีน้อยที่สดุ โดยมีสว่นแบง่พืน้ท่ีดงักลา่วที่ร้อยละ  11.38 หรือประมาณ 40,000 ตารางเมตร 
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อุปสงค์ 

อปุสงค์ธุรกิจค้าปลกีบริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองมีอตัราการใช้พืน้ท่ีคอ่นข้างสงู โดยเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 
94.5 หากแตอ่ตัราการใช้พืน้ท่ีศนูย์การค้าในบริเวณนีม้ีอตัราการใช้พืน้ท่ีคอ่นข้างสงูกวา่คอมมิวนิตีม้อลล์ โดยอตัราการใช้
พืน้ท่ีศนูย์การค้าอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 95 สว่นอตัราการใช้พืน้ท่ีคอมมิวนิตีม้อลล์อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 88.9 

 
ที่มา:   ฝ่ายวิจยัและท่ีปรึกษาด้านการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บริเวณถนนรัชดาภิเษกมีอตัราการใช้พืน้ที่สงูที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.9 เนื่องจากศูนย์การค้าโดยส่วนใหญ่อยู่ในแนว
รถไฟฟ้าใต้ดินซึง่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกสบาย รองลงมาได้แก่บริเวณลมุพินี อยูท่ี่ร้อยละ 95.2 บริเวณที่มีอตัราการใช้
พืน้ท่ีต ่าที่สดุคือ บริเวณถนนสลีมสาทรมีอตัราการใช้พืน้ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 86.6 

 

อัตราค่าเช่า 

อตัราเฉลี่ยของราคาค่าเช่าในธุรกิจค้าปลีกค่อนข้างเท่ากันในแง่ของสถานที่ตัง้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสามารถคิด
อตัราคา่เช่าที่สงูในพืน้ท่ีที่มีจ านวนคนเดินมากที่สดุ อตัราค่าเช่าเฉลี่ยในบริเวณใจกลางเมืองโดยเป็นพืน้ที่ที่อยู่ในชัน้ลา่ง 
(G) อยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 3,500 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน สว่นชัน้ที่สงูขึน้ไปอตัราค่าเช่าจะลดลงอยู่ที่ประมาณ 350 
ถึง 2,600 บาท ตอ่ ตารางเมตร ตอ่ เดือน สว่นอตัราคา่เช่าบริเวณชัน้ลา่ง (G) ในเขตรอบกลางใจเมืองมีอตัราคา่เช่าเฉลีย่ที่ 
800 ถึง 2,680 บาท ต่อ ตารางเมตร ต่อ เดือน หากชัน้ที่สงูคิดอัตราค่าเช่าจะอยู่ระหว่าง 250 ถึง 2,100 บาท ต่อ ตาราง
เมตร ตอ่ เดือน  
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ท าเลที่ตัง้ 
ชัน้ล่าง 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) 
ชัน้ที่สูงขึน้ไป 

(บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน) 

พืน้ท่ียา่นธุรกิจ 1,000-3,500 350-2,600 

พืน้ท่ีตวัเมืองชัน้ใน 800-2,680 250-2,100 

  * อตัราค่าเช่าเฉลีย่อา้งอิงพืน้ทีใ่นชัน้1ของอาคาร ส าหรบัพืน้ทีร้่านคา้โดยเฉลีย่ที ่50 ตารางเมตร 

** อตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นมาตรฐานของร้านคา้หรือแบรนด์ทีมี่ประสบการณ์ 

ทีม่า:   ฝ่ายวิจยัและทีป่รึกษาดา้นการพฒันาโครงการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกในปีพ.ศ. 2556 

บริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองเป็นบริเวณที่มีศกัยภาพส าหรับธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบศูนย์การค้า
คอ่นข้างสงู เนื่องจากบริเวณดงักลา่วเป็นบริเวณที่ตัง้อยูใ่นศนูย์กลางธุรกิจดงันัน้กลุม่ลกูค้าในบริเวณดงักลา่วนอกจากจะ
เป็นนกัทอ่งเที่ยว ชาวตา่งชาติแล้ว ยงัเป็นคนท างานท่ีท างานในบริเวณนีแ้ละใช้ชีวิตในการท างานในบริเวณนี  ้อยา่งน้อย 5 
วนั ตอ่สปัดาห์ อปุทานศนูย์การค้าที่จะเกิดขึน้ใหมใ่นบริเวณนีม้ีคอ่นข้างน้อยเนื่องจากข้อจ ากดัเก่ียวกบัท่ีดิน ที่หายากและ
ที่ดินท่ีมีขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่นเมืองมีจ านวนน้อยมาก แตอ่ตัรานกัทอ่งเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ท าให้ในอนาคตความต้องการ
พืน้ที่ธุรกิจค้าปลีกบริเวณนีค้่อนข้างสงูมาก ระดบัราคาค่าเช่ามีแนวโน้มปรับตวัเพิ่มขึน้เนื่องจากจ านวนอุปทานที่มีลด
น้อยลง ในขณะที่อปุสงค์มีจ านวนมาก นอกจากนีร้าคาค่าเช่ามีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เนื่องมาจากค่าก่อสร้างและราคา
ที่ดินที่ปรับตวัสงูขึน้สินค้าที่มีความต้องการใช้พืน้ที่ธุรกิจค้าปลีกในบริเวณนีม้ีค่อนข้างหลากหลาย  ตัง้แต่สินค้าที่มีความ
จ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต อนัได้แก่ ร้านอาหาร จนไปถึงสนิค้าประเภทแฟชัน่หรือสินค้าไอที ทัง้นีเ้นื่องจากเป็นบริเวณที่ผู้พกั
อาศยัในพืน้ท่ี พนกังานบริษัท และนกัทอ่งเที่ยวสามารถแวะเวียนเข้ามาจบัจ่ายซือ้สนิค้าและบริการได้อยา่งสะดวกสบาย 
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การประกันภัย 

1. กองทุนรวมนีม้กีารประกันภยัอย่างไร  

ภายหลงัจากที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุแล้ว ซี.พี.แลนด์ จะท าการสลกั
หลงักรมธรรม์ประกนัภยัของแตล่ะโครงการส าหรับปี 2556 ให้แก่กองทนุรวมเพื่อให้กองทนุรวมเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ โดยสง่ค าบอกกลา่วไปยงับริษัทประกนัภยัที่เก่ียวข้องโดยมชิกัช้า แตท่ัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 30 วนันบัจาก
วนัจดทะเบียนการเช่าที่ดินและอาคาร และภายหลงัจากกรมธรรม์ประกนัภยัส าหรับปี 2556 สิน้สดุลง กองทนุ
รวมจะจดัให้มีการประกนัภยัในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ  ตลอดระยะเวลาในการเป็นเจ้าของ
สทิธิการเชา่ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

1. ประกนัภยัทรัพย์สนิส าหรับความเสีย่งภยัทกุประเภท (All Risks Insurance) 

 กองทนุรวม และ ซี.พี.แลนด์ เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วมกนั 

 กองทนุรวม เป็นผู้ รับประโยชน์ 

 กองทนุรวม เป็นผู้ รับผิดชอบคา่เบีย้ประกนั 

 ทนุประกนัจ านวนไมต่ ่ากวา่ราคาประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิโดยใช้เกณฑ์ต้นทนุทดแทน (Replacement 
Cost) ตามที่ระบใุนรายงานการประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีจดัท าขึน้ฉบบัลา่สดุในขณะท่ีได้เข้าท าสญัญา
ประกนัภยัหรือในขณะท่ีมกีารตอ่อายกุรมธรรม์ประกนัภยันัน้ ๆ 

2. ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

 กองทนุรวม และ ซี.พี.แลนด์ เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วม 

 กองทนุรวม เป็นผู้ รับประโยชน์ 

 กองทนุรวม เป็นผู้ รับผิดชอบคา่เบีย้ประกนั 

 ระยะเวลาคุ้มครอง 24 เดือน 

3. ประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

 กองทนุรวม และ ซี.พี.แลนด์ เป็นผู้ เอาประกนัภยัร่วม 

 กองทนุรวมเป็นผู้ รับประโยชน์ 

 ซี.พี.แลนด์ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะจดัให้มกีารท าประกนัภยัส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ ในลกัษณะการเอาประกนัภยัเพื่อประโยชน์บคุคลภายนอก (Public Liabilities 
Insurance) ส าหรับทกุอาคารท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุตอ่ไปเมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกนัภยัในวนัท่ี 
31 กรกฎาคม 2557  ภายใต้จ านวนทนุประกนั ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่กองทนุรวมและ/หรือผู้ดแูล
ผลประโยชน์ให้ความเห็นชอบ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการเ0ห็นว่ากรมธรรม์ประกนัภยัข้างต้นมีความคุ้มครองเพียงพอต่อความเสี่ยงส าคญัที่อาจ
เกิดขึน้กบัอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ และเป็นไปตามมาตรฐานของตลาด นอกจากนี ้กองทนุ
รวมอาจจะพิจารณาจัดให้มีการประกันภยัธรรมชาติ และ/หรือการประกันภยัพิบัติส าหรับอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะเข้าลงทุน โดยในการพิจารณาจัดให้มีการประกันภัยธรรมชาติ และ/หรือการประกันภัยพิบัติ
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลและค านึงถึงประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั 
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จุดเด่นของกองทุนรวม 

บริษัทจดัการเช่ือวา่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุมจีดุเดน่ตา่ง ๆ ดงันี ้

 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนเป็นอาคารส านักงานและศูนย์การค้าที่มีคุณภาพ ตัง้อยู่ในเขต
ธุรกิจการค้าที่ส าคัญ มีการคมนาคมที่สะดวกและอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร 
(MRT) และสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (ARL) 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ 3 อาคารเป็นอาคารส านกังานและศนูย์การค้าชัน้น าของกรุงเทพมหานคร ที่มีความ
โดดเดน่ในด้านท าเลที่ตัง้ ตวัอาคาร และการจดัการ อาคารแตล่ะแหง่มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีช่ดัเจนและตัง้อยูใ่น
เขตธุรกิจการค้าที่ส าคญัและเป็นท าเลที่มีศกัยภาพ กลา่วคือ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) เป็นอาคาร
ส านกังานและตัง้อยูใ่นเขตใจกลางธุรกิจ (CBD) สามารถตอบรับความต้องการในการเชา่พืน้ท่ีส านกังานได้เป็น
อยา่งดี ประกอบกบัการมีร้านค้าด้านลา่งให้ผู้ใช้อาคารส านกังานสามารถใช้บริการได้อยา่งสะดวกสบาย จงึท า
ให้มีลกูค้าและผู้ เชา่อยา่งตอ่เนื่อง  

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) มีจดุเดน่ในด้านการเป็นศนูย์รวมสนิค้าไอที และมีอาคารส านกังานอยู่
ด้านบน ตัง้อยูบ่นถนนรัชดาภิเษกซึง่เป็นเขตที่ตัง้ของอาคารส านกังาน ศนูย์การค้า และที่พกัอาศยัที่มีศกัยภาพ
และเป็นเขตใจกลางธุรกิจ (CBD) แหง่ใหมข่องกรุงเทพมหานคร  

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) มีกลุม่เป้าหมายหลกัเป็นส านกังานให้เชา่และโรงเรียนกวดวชิา อาคารนีต้ัง้อยู่
ในแหลง่การค้าและธุรกิจใจกลางเมือง และเป็นศนูย์กลางการคมนาคม 

อาคารทัง้สามแหง่ถือวา่ตัง้อยูใ่นแหลง่ที่มีการคมนาคมสะดวกตัง้อยูใ่กล้ระบบขนสง่มวลชน กลา่วคือ รถไฟฟ้า 
BTS รถไฟฟ้ามหานคร MRT และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลงิค์ (ARL) ทีเ่ช่ือมตอ่อาคารทัง้สามแหง่กบัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของ
กรุงเทพมหานครได้อยา่งรวดเร็ว รวมถงึการเดินทางโดยรถยนต์สว่นบคุคลหรือระบบคมนาคมสาธารณะ เช่น รถ
แท็กซี่ รถประจ าทาง จงึท าให้อาคารทัง้สามแหง่เป็นบริเวณที่มบีคุคลสญัจรไปมาไมข่าดสายไมว่า่จะเป็นผู้พกั
อาศยัในพืน้ท่ี พนกังานบริษัท หรือนกัทอ่งเที่ยว ซึง่สง่ผลให้การท าธุรกิจการค้าเกิดความคลอ่งตวัและมี
ประสทิธิภาพสงู 

นอกจากนี ้ อาคารทัง้สามแหง่ยงัได้รับการดแูลบ ารุงรักษาสภาพอาคารและการบริหารทีเ่น้นด้านคณุภาพ มี
ระบบสาธารณปูโภคหลกัครบถ้วนอนัได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบโทรคมนาคม
และสือ่สาร ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบลฟิท์โดยสาร  และที่จอดรถที่มีจ านวน
เพียงพอตอ่การให้บริการ นอกจากนีอ้าคารทัง้สามแหง่ยงัได้รับการบ ารุงรักษาโดยช่างผู้ช านาญการด้านการดแูล
ระบบสาธารณปูโภคและอปุกรณ์ตา่ง ๆ อยา่งสม ่าเสมอและต่อเนือ่งตามระยะเวลาทีก่ าหนดตามมาตรฐาน รวม
ไปถึงการดแูลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของพืน้ท่ีทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

  



หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
 64   
 

 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนทัง้ 3 โครงการประกอบด้วยอาคารส านักงานและศูนย์การค้า ซึ่ง
ช่วยเสริมสร้างฐานลกูค้าซึ่งกนัและกนั 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคารส านกังานและศนูย์การค้าซึง่ช่วยเสริมฐานลกูค้าซึง่กนั
และกนั กลา่วคือ ผู้ เชา่ของอาคารส านกังานเป็นฐานลกูค้าทีใ่ช้บริการของศนูย์การค้าด้วย จึงช่วยท าให้ผู้ เช่า
พืน้ท่ีของศนูย์การค้ามีรายได้อยา่งสม ่าเสมอ สง่เสริมอตัราการเช่า ในขณะเดยีวกนัศนูย์การค้าก็มีผู้ให้บริการ
ทางด้านอาหาร ธนาคาร และร้านค้าตา่งๆ ท าให้ผู้ เชา่อาคารส านกังานมีความสะดวกสบาย จึงเป็นปัจจยัหนึง่ที่
ท าให้ผู้ เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานตดัสนิเชา่พืน้ท่ีของผู้ เช่าอาคารส านกังาน เมื่อเปรียบเทียบกบัอาคารอื่นที่อาจไม่
มีศนูย์การค้าหรือร้านค้าในอาคารเดียวกนั 

จากเหตดุงักลา่ว โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมนีจ้ึงมคีวามโดดเดน่และมศีกัยภาพในการให้เชา่
มากกวา่สนิทรัพย์ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ประกอบด้วยสนิทรัพย์ประเภทเดียว  

 ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 3 อาคารที่กระจายอยู่ในท าเลที่ตัง้แตกต่างกนั และมีสัดส่วนพืน้ที่
เช่าทัง้อาคารส านักงานและศูนย์การค้า ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนอนัเน่ืองจากปัจจัยเชิงลบ
และก่อให้เกิดความม่ันคงของอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคต 

กองทนุรวมได้รับการจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 3 อาคารในที่ตัง้ทีก่ระจายกนัใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีส าคญั กลา่วคือ สลีม รัชดาภิเษก และ พญาไท รวมถึงลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ตา่ง
ประเภทกนั 2 ประเภท คือ โครงการอาคารส านกังานและศนูย์การค้า ซึง่โดยปกติลกูค้าของอสงัหาริมทรัพย์ทัง้
สองได้รับการกระทบจากปัจจยัที่ตา่งกนั กลา่วคือ อาคารส านกังาน จะพึง่พาผู้ เช่าบริษัทซึง่จะได้รับผลกระทบ
จากภาวะธุรกิจทางการค้าของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจเป็นหลกั ในขณะที่ ศนูย์การค้าจะพึง่พาผู้ เชา่ร้านค้า ซึง่จะ
ได้รับผลกระทบจากการจบัจา่ยใช้สอยของผู้บริโภคที่ซือ้สนิค้าและบริการภายในศนูย์การค้า 

ดงันัน้ การลงทนุของโครงการในสนิทรัพย์ในท าเลหลายที่ตัง้และธุรกิจที่แตกตา่งกนั จึงช่วยลดความเสีย่งจาก
ปัจจยัที่อาจกระทบอสงัหาริมทรัพย์อาคารใดอาคารหนึง่ หรือประเภทใดประเภทหนึง่ ซึง่ในกรณีเกิดเหตกุารณ์ที่
อาจสง่ผลกระทบตอ่อสงัหาริมทรัพย์อาคารใดอาคารหนึง่ อาคารอื่นๆ ที่ไมไ่ด้รับผลกระทบก็สามารถชว่ยชดเชย
สร้างผลตอบแทนให้กบักองทนุรวมได้เช่นเดมิ 

วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมในลกัษณะดงักลา่วนอกจากจะเป็นการกระจายความเสีย่ง
แล้ว ยงัสง่ผลให้กองทนุรวมมีโอกาสได้รับอตัราผลตอบแทนที่มคีวามมัน่คงและมีแนวโน้มอตัราการเช่าและคา่
เช่าที่สงูกวา่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์อาคารเดียวหรืออาคารประเภทเดียวอีกด้วย 

 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนได้รับการบริหารจัดการโดย ซี.พี.แลนด์ (C.P. LAND) ซึ่งมี
ประสบการณ์และชื่อเสียงในด้านการพัฒนา บริหาร และให้เช่าพืน้ที่มายาวนาน 

ก่อนทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก อาคารทัง้ 3 แหง่ได้รับการพฒันาและบริหารงานโดย ซี.พี.แลนด์ (C.P. 
LAND) ซึง่เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ C.P. LAND เป็นผู้ประกอบการด้านอสงัหาริมทรัพย์ที่มี
ประสบการณ์และมีช่ือเสยีงในการพฒันาและบริหารโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ ในกรุงเทพมหานครและ
จงัหวดัอื่น ๆ ในประเทศไทยมานานมากกวา่ 25 ปี 
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 ทรัพย์สินทัง้ 3 โครงการมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเน่ือง 

ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุครัง้แรก เป็นทรัพย์สนิท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีพิสจูน์แล้ว และมีผลการด าเนินงานท่ี
มัน่คง โดยตัง้แตปี่ 2553 จนถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2556 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) มีอตัราการเช่าพืน้ท่ีใน
สว่นอาคารส านกังานร้อยละ 100 เช่นเดยีวกนักบัอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) ที่มีอตัราการเชา่พืน้ท่ี
สว่นอาคารส านกังานโดยเฉลีย่มากกวา่ร้อยละ 99 ซึง่มากกวา่อตัราการเชา่พืน้ท่ีโดยเฉลีย่ของอาคารส านกังาน
อื่น ๆ ในพืน้ท่ีเดียวกนั ส าหรับอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ที่เร่ิมให้บริการในเชิงพาณิชย์ในปี 2553 นัน้มี
อตัราการเชา่ที่เพิม่สงูขึน้นบัแตเ่ร่ิมด าเนินการเป็นต้นมา โดยในปี 2555 และเดือนพฤษภาคม 2556 อาคาร ซี.พี. 
ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ได้มีอตัราการเช่าร้อยละ 100 เต็มพืน้ท่ี นอกจากนีใ้นระหวา่งปี 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม 
ปี 2556 โครงการอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1, 2 และ 3 ยงัมีอตัราการเติบโตเฉลีย่ของอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีเฉลีย่ในสว่น
ส านกังาน (Compound Annual Growth Rate: CAGR) เพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 3.3, 5.5 และ 16.3 ตามล าดบั 

ส าหรับอตัราการเชา่พืน้ท่ีในสว่นศนูย์การค้า ในปี 2553 2554 2555 และเดือนพฤษภาคม ปี 2556 อาคาร ซี.พี. 
ทาวเวอร์ 1 (สลีม) มีอตัราการเชา่พืน้ท่ีสว่นศนูย์การค้าร้อยละ 97.7, 98.6, 100 และ 98.9 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 
2 (ฟอร์จนูทาวน์) มีอตัราการเชา่พืน้ท่ีสว่นศนูย์การค้าเฉลีย่ร้อยละ 99.2, 93.0, 98.4 และ 97.7 ตามล าดบั 
ส าหรับอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) นัน้มีอตัราเชา่พืน้ท่ีสว่นศนูย์การค้าเพิ่มสงูขึน้นบัตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการ
เป็นต้นมา โดยเพิม่ขึน้จากร้อยละ 46.4 และร้อยละ 81.4 ในปี 2553 และปี 2554 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 97.1 และ
ร้อยละ 100 ในปี 2555 และในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยในชว่งระยะเวลาดงักลา่วอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ทัง้ 3 
แหง่ มีอตัราการเติบโตเฉลีย่ของอตัราคา่เชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ในศนูย์การค้า (Compound Annual Growth Rate: 
CAGR) เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.0, 7.8 และ 8.4 ตามล าดบั 

 มีกลุ่มผู้เช่าที่มีคุณภาพสูง โดยมีความหลากหลายในประเภทของธุรกิจ รวมถงึมีผู้ เช่าประจ าที่เป็น
ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและมีความม่ันคง 

โครงสร้างรายได้ของกองทนุรวมมีความมัน่คง เนื่องจากผู้ เชา่พืน้ท่ีของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้
แรกมีหลายประเภทธุรกิจซึง่เป็นการกระจายความเสีย่งของรายได้ที่จะได้รับจากผู้ เช่า โดยผู้ เชา่สว่นใหญ่เป็น
บริษัทไทยที่มีช่ือเสยีงในหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิเช่น สถาบนัการเงิน บริษัทประกนัภยั สถาบนักวดวชิา 
สว่นงานราชการ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ เป็นต้น โดย
สว่นใหญ่เป็นบริษัทและผู้ประกอบการท่ีมีผลประกอบการท่ีดี และได้มีการเชา่พืน้ท่ีของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุมาอยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ยงัมกีลุม่ผู้ เช่าบริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ และบริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิส
เทม จ ากดั ซึง่ประกอบกิจการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตสั เป็นผู้ เช่าประจ าที่มีความมัน่คงสงูอนัเป็นการชว่ยลด
ภาระในการจดัหาผู้ เชา่ของกองทนุรวมไปบางสว่น ปัจจยัเหลา่นีจ้ะสง่ผลดีตอ่ผลประกอบการของทรัพย์สนิท่ี
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 
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 แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่อาคารส านักงานและศูนย์การค้า 

จากการวิเคราะห์ของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั คาดการณ์วา่ อตัราคา่เชา่ของอาคาร
ส านกังานยงัคงสงูขึน้และความต้องการอาคารส านกังาน ในยา่นธุรกิจกลางเมือง (CBD) ของกรุงเทพมหานคร 
ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู โดยคาดการณ์วา่จะมีการกระจายตวัของอปุสงค์ไปสูย่า่นธุรกิจใหมม่ากขึน้ โดยกระจายไป
ในแนวพืน้ท่ีที่มกีารบริการขนสง่มวลชนตา่ง ๆ และมีอตัราคา่เชา่ในระดบัท่ีแขง่ขนัได้ โดยอตัราการเช่าส านกังาน
ในเขตธุรกิจกลางเมือง เฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 90.3 ในไตรมาส 1 ปี 2556 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.8 เมื่อเทยีบกบั
ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน ในขณะที่อาคารส านกังานในเขตถนนรัชดาภิเษก และพหลโยธินนัน้ ได้รับความ
นิยมเพิ่มขึน้เนื่องจาก พืน้ท่ีดงักลา่วยงัคงเป็นจดุที่มีศกัยภาพในการแขง่ขนั จากการคมนาคมขนสง่ที่สะดวกอยู่
ในแนวรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานคร MRT และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิค์ (ARL) ตลอดจนมห้ีางสรรพสนิค้า
และร้านค้าปลกีในการให้บริการ โดยมีอตัราการเชา่เฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 93.7 ในไตรมาส 1 ปี 2556  

ในสว่นของศนูย์การค้าในธุรกิจค้าปลกี จากการศกึษาของบริษัท ไนท์แฟรงค์ พบวา่ ระดบัราคาคา่เชา่มีแนวโน้ม
ปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองซึง่เป็นบริเวณทีม่ี
ศกัยภาพคอ่นข้างสงูส าหรับธุรกิจค้าปลกีในรูปแบบศนูย์การค้า แตอ่ปุทานศนูย์การค้าทีจ่ะเกิดขึน้ใหมใ่นบริเวณ
นีม้ีคอ่นข้างน้อย เนื่องจากข้อจ ากดัเก่ียวกบัท่ีดินที่หายาก และที่ดินท่ีมีขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงนัน้มีจ านวน
น้อยมาก โดยอตัราคา่เชา่เฉลีย่ของศนูย์การค้าในบริเวณใจกลางเมืองอยูร่ะหวา่ง 1,000 ถึง 3,500 บาทตอ่
ตารางเมตรตอ่เดือน ในขณะที่อตัราคา่เชา่พืน้ท่ีของศนูย์การค้าบนถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 และศนูย์การค้า
ตามแนวรถไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียง อยูท่ี่ประมาณ 1,000 – 3,000 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน โดยอาคาร ซี.พี.
ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนูทาวน์) มีอตัราคา่เชา่พืน้ท่ีเฉลีย่ระหวา่ง 1,000 – 1,500 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน อยา่งไร
ก็ตาม ในสว่นของการใช้พืน้ท่ี พบวา่บริเวณถนนรัชดาภิเษกมีอตัราการใช้พืน้ท่ีสงูที่สดุคดิเป็นร้อยละ 96 
เนื่องจาก อปุทานศนูย์การค้าที่จะเกิดใหมใ่นบริเวณนีย้งัมีคอ่นข้างน้อย ในขณะท่ีอปุสงค์ความต้องการเชา่พืน้ท่ี
มีแนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องตามจ านวนผู้พกัอาศยั บคุคลท างาน และนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในบริเวณ
พืน้ท่ีดงักลา่ว ท าให้ยงัคงเป็นโอกาสส าหรับผู้ให้เชา่ที่จะเร่ิมมกีารปรับคา่เชา่เพิม่ขึน้เพื่อให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ี
โดยรอบในอนาคต ในขณะเดียวกนัพืน้ท่ีรองลงมาได้แก่ บริเวณลมุพินีอยูท่ี่ร้อยละ 95 บริเวณที่มีอตัราการใช้
พืน้ท่ีต ่าที่สดุคือ บริเวณถนนสลีม สาทร มีอตัราการใช้พืน้ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 87  

 โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึน้ทัง้จากการบริหารทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครัง้แรก 

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ทัง้ 3 อาคาร มีท าเลที่ตัง้กระจายตวัและครอบคลมุจดุตา่ง ๆ ที่ส าคญัทางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานครโดยสามารถเดนิทางเข้าถงึได้อยา่งสะดวกสบายผา่นระบบขนสง่มวลชนรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า
มหานคร MRT และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิค์ (ARL) สง่ผลให้เป็นท่ีตัง้ทางยทุธศาสตร์ที่มศีกัยภาพในการ
เติบโตและมีโอกาสทางธุรกิจสงู รวมทัง้อตัราคา่เช่าพืน้ท่ีปัจจบุนัของอาคารทัง้ 3 แหง่นัน้อยูใ่นระดบัราคาตลาด 
จึงเป็นจดุเดน่ท่ีท าให้สามารถมัน่ใจได้วา่จะสามารถปรับอตัราคา่เช่าเพิม่ขึน้ได้อีกในอนาคต และจะสามารถหาผู้
เช่าใหมม่าทดแทนผู้ เชา่เดมิในกรณีที่ผู้ เช่าเดิมตดัสนิใจไมต่อ่อายสุญัญาเมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลงได้ ตลอดจน 
C.P. LAND ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรกจะได้รับ
คา่ตอบแทนในการท าหน้าที่โดยมีโครงสร้างผลตอบแทนที่สมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิท่ีกองทนุ
รวมจะเข้าลงทนุครัง้แรก จึงก่อให้เกิดแรงจงูใจให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์พยายามบริหารทรัพย์สนิของกองทนุ
รวมให้ได้ผลตอบแทนสงูสดุ 
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ข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆของกองทุนรวม 

1. นักลงทุนจะได้อะไรจากการลงทุน? 

นกัลงทนุจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในรูปของเงินปันผล และอาจจะได้รับก าไรจากการขายหนว่ยลงทนุ
ในตลาดหลกัทรัพย์หลงัจากที่มกีารน าหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 

2. กองทุนรวมนีม้นีโยบายการจ่ายเงนิปันผลอย่างไร ? 

2.1 ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

(1) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบระยะเวลาบญัชี 

ก าไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง ก าไรสทุธิที่หกัก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการประเมินคา่หรือ
การสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ รวมทัง้ปรับปรุง
ด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานะเงินสดของ
กองทนุรวม   

(2) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วด้วยก็ได้ 

การจา่ยเงินปันผลตาม (1)  ต้องไมท่ าให้กองทนุรวมเกิดยอดขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลา
บญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

การจา่ยเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจดัการจะด าเนินการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชี หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มกีารจ่ายเงินปันผลนัน้ 
แล้วแตก่รณี  

โดยกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม  

ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจา่ยตอ่หนว่ยลงทนุระหวา่งปีบญัชีมีมลูคา่ต า่
กวา่หรือเทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะไมจ่่ายเงินปันผลในครัง้นัน้และให้ยกไปจา่ยเงิน
ปันผลพร้อมกนัในงวดสิน้ปีบญัชี 
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ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการจ่ายปันผล บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ เว้นแตก่รณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่ง
อื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

2.2 เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  

(1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล 
ตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะราย ในกรณีที่ปรากฏข้อเทจ็จริงแก่
บริษัทจดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น  บริษัท
จดัการจะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แต่ละรายที่อยู่ในกลุม่บุคคลนัน้ โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้
ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวน
หน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะไม่เกิน  1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องจะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น  

(2) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเป็นบคุคลตามข้อ 8.1 (1) ของโครงการจดัการกองทนุ
รวม 

บริษัทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่         
ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามกรณีที่ระบุข้างต้น  บริษัท
จดัการจะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แตล่ะรายที่อยูใ่นกลุม่บคุคลนัน้   โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้
ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณ (ยอดรวมของจ านวน
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะไม่เกินร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด) ทัง้นี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องจะประกาศก าหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น  
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(3) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุตามข้อ 8.1 (2) ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม ในช่วงระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ตาม
สญัญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วนัที่รับหน่วย
ลงทนุ   

บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคล
นัน้ 

(4) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมวา่ผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้โอนสทิธิ
การเช่าในอสงัหาริมทรัพย์  ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดยีวกนั
ของบคุคลดงักลา่วถือหนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แล้วทัง้หมด  บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามข้อ (1) โดยอนโุลม  

(5) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน และอตัราเงินปันผล โดย  

1. ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั  

2. ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มี
ประกาศดงักลา่วไว้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ  

3. สง่หนงัสอืแจ้ง ผู้ ถือหนว่ยทีม่ีช่ืออยูใ่นทะเบยีนผู้ ถือหนว่ย ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(6) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ เป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(7) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิ
เรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวน
ดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 

(8) ในกรณีที่กองทนุรวมไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ตาม (1) (2) และ (4) บริษัทจดัการจะจดัท า
บัญชีและแยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะเลิก
กองทุนรวม และกองทุนรวมจะไม่น าเงินปันผลดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของกองทนุรวม เว้นแตส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
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3. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการกู้ยมืเงนิอย่างไร ? 

ในการจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินได้ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะมีการให้หลกัประกนั ไว้ด้วย
หรือไมก็่ตาม และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมหรืออสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมมีสทิธิการเชา่ให้อยู่
ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 

(ข) ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือที่กองทุน
รวมมีสทิธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(ค) ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

(2) เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงิน
เพื่อปรับปรุงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมมีสทิธิการเช่าตาม (1)(ก) หรือเพื่อตอ่เติมหรือก่อสร้างอาคาร
เพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1)(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง
ค านงึถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าด้วย และ 

(3) จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และในกรณีที่ต่อมา
ภายหลงัจ านวนเงินที่กู้ ยืมเกินอตัราส่วนดงักล่าว แต่การเกินอตัราส่วนนัน้มิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงิน
เพิ่มเติม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะคงอตัราสว่นการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้  แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีก
ไมไ่ด้จนกวา่อตัราสว่นการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวม 

อยา่งไรก็ดี ในปัจจบุนักองทนุรวมยงัไมม่ีนโยบายในการกู้ยมืเงินดงักลา่ว 

4. นักลงทุนสามารถซือ้-ขายหน่วยลงทุนได้ที่ใด ? 

ภายหลงัการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ นกัลงทนุ
สามารถซือ้ หรือขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีผ้า่นตลาดหลกัทรัพย์ซึง่เป็นตลาดรองของกองทนุรวมได้  

5. หลักเกณฑ์และข้อจ ากดัการถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร ? 

หลกัเกณฑ์และข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ประกาศก าหนด 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข 
เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้  
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5.1. บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
หรือกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล  

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. เมื่อมีเหตุ
จ าเป็นและสมควร 

(2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตาม
สญัญารับประกนัการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุจะถือหน่วย
ลงทนุที่รับไว้ในสว่นที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดไม่เกิน 1 
ปีนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุรับหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

5.2. เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทนุ หรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรวมกนัได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

5.3. ในการพิจารณาความเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนัตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ของโครงการจดัการกองทนุรวม 
ให้เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 เร่ือง การจดัตัง้กองทุนรวม
และการเข้าท าสญัญารับจดัการกองทนุรวมสว่นบคุคล และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5.4. ภายใต้บงัคบัข้อ 8.5 และข้อ 8.6 ของโครงการจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัท
จดัการวา่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้

(1) รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจัดการรู้
หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของ
บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด รวมในจ านวนเสยีงในการขอมติ 
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(3) ไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้เฉพาะหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเกินกวา่ 
1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุสว่นท่ีบคุคลดงักลา่วถือเกินกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือ
ตกลงกบับคุคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้
จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม 

5.5 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเป็นบุคคลตามข้อ 8.1 (1) ของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจดัการจะ
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรือ
ควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในเร่ืองใดๆ บริษัทจดัการต้องไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคล
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด รวมในจ านวนเสยีงในการขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(4) แจ้งให้บคุคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกนัจ าหน่ายหน่วยลงทนุในสว่นที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

5.6 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเป็นบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุตามข้อ 8.1 (2) ของโครงการจดัการกองทนุ
รวม บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี  ้ ในช่วงระยะเวลาที่บคุคลดงักล่าวถือหน่วยลงทนุที่รับไว้ตาม
สญัญารับประกนัการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ แตท่ัง้นี ้ต้องไม่เกิน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีรับหนว่ยลงทนุ 

(1) รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู้
หรือควรรู้ถึงเหตดุงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองใด ๆ ให้บริษัทจัดการนบัคะแนนเสียงของบุคคล
ดงักล่าวได้เฉพาะในสว่นที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  
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(3) จ่ายเงินปันผลให้แก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนัน้ 

5.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจดัการกองทนุรวมว่าผู้ที่เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ โอนสิทธิการเช่าใน
อสงัหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่วถือ
หน่วยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิตามข้อ 8.4 ของโครงการจดัการกองทนุรวมโดยอนโุลม  

5.8 บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1) มีการลงทนุเพื่อให้ได้มาซึง่สทิธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

(2) มีการลงทนุเพื่อให้ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิในอาคารชดุ ทัง้นี ้เมื่อค านวณพืน้ท่ีห้องชดุท่ีกองทนุรวม
จะลงทนุรวมกบัพืน้ท่ีห้องชดุท่ีถือกรรมสทิธ์ิโดยผู้ลงทนุตา่งด้าวในอาคารเดียวกนัอยูก่่อนแล้ว
คิดเป็นสดัสว่นเกินร้อยละ 49 ของพืน้ท่ีห้องชดุทัง้หมดในอาคารชดุนัน้ 

5.9 เงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 8.4 (3) ข้อ 8.5 (3) และข้อ 8.7 ของโครงการ
จดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผ่นดินโดยถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทัง้ปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังมิได้
ด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สินอื่น
ของกองทนุรวมโดยไมน่ ามารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีสทิธิประโยชน์ อย่างไร ? 

1. สทิธิในการรับเงินปันผล สทิธิในการรับเงินปันผล  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที ่จะได้รับการจ ัดสรรผลก าไรในรูปของเงินปันผลจาก กองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้ 

2 . สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการนีบ้ริษัทจดัการจะ
ท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อได้รับมติตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ที่ระบุไว้ในโครงการนี  ้

ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะเป็นไปตามหวัข้อ “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
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3. สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช าระบญัชีที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ระบุไว้ในโครงการนี ้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ช าระบญัชีแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทุนรวมเฉพาะ
เมื่อเลกิโครงการเทา่นัน้  

4. สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทนุได้ แตท่ัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามและไม่ขดัต่อเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์
ทีร่ะบไุว้ในโครงการนี ้

5. สทิธิประโยชน์อื่น ๆ 

5.1 สทิธิในการจ าน าหนว่ยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุก าหนด  

5.2 สทิธิในการออกเสยีงเพื่อลงมติเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของกองทนุรวม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที ่ก าหนดไว้ใน
โครงการ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้และการนบัมติ
ดงักล่าว จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้

5.3 สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทนุ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบุ
ไว้ในโครงการ 

7. รายชื่อหรือลกัษณะผู้จองซือ้ประเภทกองทุนผู้จองซือ้พิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สทิธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ที่จะได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนและสดัส่วนเท่าใด ? 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แกผู่้จองซือ้ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมด 
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(2) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุเป็นจ านวนรวมกนัไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 50 ของหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(3) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้พิเศษ หรือเจ้าของผู้ให้เช่า ผู้ โอนสทิธิการเชา่ หรือผู้ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 50 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) ข้างลา่งนี ้

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้พิเศษหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้
ประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ที่เหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และ 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เชา่ ผู้ โอนสทิธิการเชา่ หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะ
ลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุในสว่นของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้
ประเภทกองทนุ ให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ย
ลงทนุท่ีเหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไป ผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และผู้จองซือ้พเิศษ
หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัตาม (ข) 

(4)  ในกรณีที่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุจองซือ้หนว่ยลงทนุไมค่รบตามอตัราทีก่ าหนดใน 
(1) และ (2) ให้จดัสรรหนว่ยลงทนุท่ีเหลอืแก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ตามล าดบั 

(ก)  ผู้จองซือ้พเิศษ 

(ข)  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุ
รวมทัง้เจ้าของทีด่ินที่กองทนุรวมจะลงทนุในสทิธิเก็บกินหรือสทิธิเหนือพืน้ดิน หรือเจ้าของ
ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวกบัสทิธิดงักลา่ว 

(ค)  บริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กลุม่บคุคลเดยีวกนัของบคุคลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ให้ถือวา่เป็น
การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เชา่ ผู้โอนสทิธิการเชา่ และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัของบคุคลดงักลา่ว รวมกนัได้ไมเ่กินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
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8. บริษัทจดัการ ผู้บริหารของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินที่ปรึกษา ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน มีความสัมพนัธ์กับเจ้าของหรือผู้
เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนจะลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมจะเข้าลงทนุ มีลกัษณะเป็นการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ที ่
ซี.พี.แลนด์ เป็นเจ้าของ โดยกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ให้ ซี.พี.แลนด์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ตามสญัญาวา่จ้าง
บริหารอสงัหาริมทรัพย์เมื่อกองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุแล้วเสร็จ โดย
สญัญาวา่จ้างบริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งกองทนุรวมกบั ซี.พี.แลนด์ จะมีการก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมและ
คา่ตอบแทนทีเ่ก่ียวข้องทีจ่่ายให้แก่ ซี.พี.แลนด์ ในฐานะผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ในอตัราทีเ่หมาะสม ตามธรรม
เนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์อื่นทัว่ไป 

นอกจากนี ้ ภายหลงัจากที่กองทนุรวมเข้าลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุแล้ว ในสว่นของ
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนู) กองทนุรวม และซี.พี.แลนด์ จะเข้าท าสญัญาบริการส าหรับพืน้ท่ีชัน้ 10 
บางสว่น และ ชัน้ 29 ของอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จนู) ซึง่เป็นสว่นส านกังานของ ซี.พี.แลนด์ เพื่อท่ีกองทนุ
รวมจะให้บริการสว่นกลาง และ/หรือระบบสาธารณปูโภคแก่ ซี.พี.แลนด์ ส าหรับพืน้ท่ีดงักลา่ว โดยสญัญาบริการ
ดงักลา่วจะมีรูปแบบเหมอืนกบัสญัญาบริการท่ีกองทนุรวมจะท ากบัผู้ เช่าพืน้ท่ีรายอื่นทัว่ไป  

ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุในครัง้นีเ้สร็จสิน้ ซี.พี.แลนด์ จะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวม 
โดยจะถือหนว่ยลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 33.33 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

นอกจากนี ้ ภายหลงัจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ และตลอดระยะเวลาที่ ซี .พี.
แลนด์ เป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม การท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุหรือจ าหนา่ยไปซึง่อสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมลงทนุระหวา่งกองทนุรวมและ ซี.พี.แลนด์ จะท าได้ตอ่เมื่อมีลกัษณะที่เป็นธรรมเนยีมทางค้าปกติ
เสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบัคูค้่าทัว่ไปท่ีเป็นบคุคลท่ีมิได้มีความเก่ียวข้องกนัเป็นพิเศษ และด าเนินการตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 

ทัง้นี ้ ในสว่นของอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ได้มีการให้เช่าพืน้ท่ีบางสว่นให้แก่บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภค
ภณัฑ์ แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการเช่ือวา่การด าเนินกิจการของ ซี.พี. แลนด์ เป็นอิสระและมิได้ถกูควบคมุโดย
บริษัทในกลุม่เครือเจริญโภคภณัฑ์แตอ่ยา่งใด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่เติมในข้อ 4.1.2 “รายละเอยีดของ
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ” ในสว่นของ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สลีม) ของโครงการจดัการ
กองทนุรวม 

9. ผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไรในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์
หรือการเช่าในอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลกูสร้างที่ ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดที่ดนิหรือผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสอืรับรองการท าประโยชน์และหากต่อมาผู้มีกรรมสิทธ์ิตามโฉนดที่ดิน หรือผู้
มีสิทธิครอบครองตามหนังสอืรับรองการท าประโยชน์บอกเลิกสัญญาโดยมิได้จดัให้มีผู้ รับประกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการบอกเลกิสัญญาของบุคคลดังกล่าว ? 
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เนื่องจากกองทนุรวมลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์จากผู้มกีรรมสทิธ์ิโดยตรง ดงันัน้ กองทนุรวมจงึไมม่ี
ผลกระทบดงักลา่ว 

10. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลา
การเช่าที่เหลอือยู่ และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วนไปด้วย 

กองทนุรวมจะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มลูคา่ของสทิธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่
เหลอือยู ่ อนัเนื่องมาจากการประเมินคา่ของสทิธิการเช่า การเปลีย่นแปลงในอตัราการเชา่พืน้ท่ี และ/หรืออตัรา
คา่เช่า และ/หรือคา่บริการสาธารณปูโภค หรือเนื่องจากสาเหตอุืน่ใดที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม 
ทัง้นี ้ การเปลีย่นแปลงในมลูคา่สทิธิการเชา่ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม มลูคา่หนว่ยลงทนุ และ/หรือการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมในท้ายที่สดุ 

ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า 

ค่าเช่าที่กองทนุรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าจะเป็นที่มาของรายได้หลกัเพยีงแหลง่เดยีวของกองทนุ
รวม แม้วา่ทรัพย์สนิดงักลา่วจะมีผู้ เช่าหลายราย แตห่ากผู้ เชา่ดงักลา่วมีปัญหาทางการเงินซึง่สง่ผลกระทบตอ่
ความสามารถในการช าระคา่เชา่ ไมช่ าระคา่เช่า หรือ ยอมเลกิสญัญาเชา่ก่อนก าหนด และกองทนุรวมไม่
สามารถหาผู้ เชา่รายใหมม่าทดแทนผู้ เช่าดงักลา่วได้ อาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกองทุนรวมได้ 
ถึงแม้ว่ากองทนุรวมจะมีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายและริบเงินประกนัจากผู้ เช่า ทัง้นี ้ โดยปกติผู้ เชา่จะต้องวางเงิน
ประกนัการเช่าเป็นมลูคา่เทา่กบัคา่เช่าประมาณ 3 เดือน ซึง่กองทนุรวมสามารถริบเงินประกนัการเช่าดงักลา่วได้ 
หากกองทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่เชา่จากผู้ เช่าได้ตามก าหนด 

โปรดดหูวัข้อความเสีย่งของกองทนุรวมในหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้ 

11. การลงทุนในกองทุนรวมนีก้ับกองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงแตกต่างกนั
อย่างไร ? 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มีความแตกตา่งจากกองทุนรวมอื่นๆ เนื่องจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะต้อง
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ไมต่ า่กวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ท าให้การลงทนุกระจกุตวั
อยูใ่นอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุเทา่นัน้ ผลตอบแทนจากการลงทนุจงึขึน้อยูก่บัผลประกอบการจากการ
ให้เชา่ และ/หรือผลด าเนินงานในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุเป็นหลกั ในขณะที่กองทนุรวมประเภท
อื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทนุในตราสารทางการเงินประเภทตา่ง ๆ ซึง่เป็นการกระจายความเสีย่ง 
อยา่งไรก็ตาม แม้วา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์อาจจะมีความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ที่น้อย
กวา่การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่ไป ผู้ลงทนุควรจะตระหนกัถึงปัญหาสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
อนัเนื่องมาจากการลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ด้วย  
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม ดงันี ้
ความเสี่ยงต ่า/มีความซบัซ้อนต ่า        ความเสี่ยงสงู/มีความซบัซ้อนสงู 

        

กองทนุรวมตลาด
เงินท่ีลงทนุเฉพาะ

ในประเทศ 

 

กองทนุรวม 
ตลาดเงินท่ีลงทนุ
ในตา่งประเทศ
บางสว่น 

 

กองทนุรวม
พนัธบตัรรัฐบาล 

 

กองทนุรวม 
ตราสารหนี ้

 

กองทนุรวมผสม 

 

กองทนุรวม 
ตราสารแหง่ทนุ 

 

กองทนุรวม
หมวด

อตุสาหกรรม 

 

กองทนุรวม 
ท่ีลงทนุใน 
ทรัพย์สนิ
ทางเลือก 

 

 
  

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 
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วิธีการเสนอขาย จองซือ้และจัดสรรหน่วยลงทุน 

1. วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วน ใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน และวนัเวลาท าการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน  

1.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  

ผู้สนใจลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสามารถตดิตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั 
หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ ใบจองซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ 
ผู้จดัจ าหนา่ย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหนว่ย
ลงทนุตามทีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วน  

1.2 วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัท่ี25 พฤศจิกายน 2556 ภายในเวลาท าการของบริษัทจดัการ 
และส านกังานใหญ่และแตล่ะสาขาของผู้จดัจ าหนา่ย และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ และวนัที่ 26 
พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเปิดท าการของบริษัทจดัการ และส านกังานใหญ่และแต่ละสาขาของผู้จดั
จ าหนา่ย และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ ถึงเวลา 15.30 น.  

ทัง้นี ้การจองซือ้หนว่ยลงทนุตัง้แตเ่วลา 12.00 น. ของวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปนัน้ ผู้จอง
ซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ด้วยวิธีเงินสด หรือโอนบญัชีเทา่นัน้ 

2. วิธีการจองซือ้หน่วยลงทุน 

2.1 การก าหนดราคาขายหรือราคาจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

ราคาขายหนว่ยลงทนุเทา่กบั 10.15 บาท (สบิบาทสบิห้าสตางค์) ตอ่หนว่ย 

2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะด าเนินการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ดงันี ้

(1) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของหนว่ยลงทนุที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด(2) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภท
กองทนุเป็นจ านวนรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(3) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้พิเศษ หรือเจ้าของผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) 
และ (ค) ข้างลา่งนี ้
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(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้พิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกันได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนตาม  
(ก) แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้ จองซือ้
ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทุนให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกไม่ได้  เว้นแต่เป็นการ
เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้
จองซือ้ประเภทกองทนุ และ 

(ค)  ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ได้รับการจดัสรร
หนว่ยลงทนุตาม (ก) แล้ว บริษัทจดัการจะเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุในสว่น
ของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ ให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไม่ได้ เว้น
แต่เป็นการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้
ทัว่ไป ผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และผู้จองซือ้พิเศษหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 

(4)  ในกรณีที่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุจองซือ้หน่วยลงทุนไม่ครบตามอตัราที่
ก าหนดใน (1) และ (2) ให้จดัสรรหนว่ยลงทนุท่ีเหลอืแก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ตามล าดบั 

(ก)  ผู้จองซือ้พิเศษ 

(ข)  เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะ
ลงทนุรวมทัง้เจ้าของที่ดินที่กองทนุรวมจะลงทนุในสทิธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพืน้ดิน 
หรือเจ้าของทรัพย์สนิท่ีเก่ียวกบัสทิธิดงักลา่ว 

(ค)  บริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลตามวรรคหนึ่ง (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ให้
ถือวา่เป็นการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาไมเ่สนอขายหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
รายใด ที่เป็นผลให้การเสนอขายหรือจดัสรรหนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการกระท าอนัขดัต่อกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศ หรือจะมีผลให้กองทนุรวมมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการ
เสนอขายและการจดัสรรหนว่ยลงทนุตามกฎหมายไทยที่กองทนุรวมมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามอยูแ่ล้ว 

วิธีการจองซ้ือหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะรายสามารถจองซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้า
มี) หรือผู้สนบัสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ตามวนั เวลา ที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน โดย
จะต้องจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 หน่วย (สองพนัหน่วย) และเพิ่มเป็น
ทวีคณูของ 100 หนว่ย (หนึง่ร้อยหนว่ย)โดยไมจ่ ากดัจ านวนหน่วยลงทนุที่จะจองซือ้ต่อ 1 ใบ
จองซือ้ โดยผู้จองซือ้สามารถยื่นใบจองซือ้รวมได้มากกวา่ 1 ใบจองซือ้ 
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(2) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจนเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ให้แก่บริษัทจดัการ ผู้จดั
จ าหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้กรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบจองซือ้หนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน  

(3)  กรณีที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัท
จัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้
จองซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้ จองซือ้ประสงค์เป็นอย่างอื่น 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร  

(4) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนที่มี ถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของ
ข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเอง  

(5)  ส าหรับผู้จองซือ้หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน กับ
บริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุก่อน 

(6) เนื่องจากจะมีการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดงันัน้ ในขณะที่จองซือ้ ผู้จองซือ้จะต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะให้น าหน่วยลงทนุ
ที่ได้รับการจดัสรรจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุฝากไว้ ณ ที่ใด โดยผู้ จองซือ้สามารถเลอืกที่จะ:  

- ฝากไว้ที่บริษัทนายหน้าค้าหลกัทรัพย์ที่ตนมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ซึ่งจะน าหน่วย
ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์ รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้นัน้ๆ หรือ 

- ออกใบหนว่ยลงทนุในช่ือของผู้จองซือ้ ตามช่ือที่ระบใุนใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะสง่มอบใบหนว่ยลงทนุภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ   

3. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

(1) ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้ จัดจ าหน่าย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ  

ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ ทัง้นี ้เว้นแต่บริษัทจัดการจะ
เห็นสมควรก าหนดเป็นประการอื่น โดยวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ให้ช าระด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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(1.1) กรณีจองซือ้ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤศจิกายน  2556 - 25 พฤศจิกายน 2556 (ก่อนเวลา 12.00 
น.) 

ช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ 
โดยผู้จองซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  ดงันี ้

 กรณีผู้ จองซือ้ผ่านบริษัทจัดการ  ผู้ จัดจ าหน่าย หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- กรณีจองซือ้ผ่านบริษัทจดัการ ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุรวมสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท” เลขที่ 153-6-10832-4 ประเภทบญัชี
กระแสรายวนั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนมะล ิ

 

- กรณีจองซือ้ผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือบญัชี “บัญชีจองซือ้หน่วย
ลงทนุกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท” เลขที่ 153-6-
10832-4  ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวน
มะล ิ

- กรณีจองซือ้ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท” เลขที่ 
850-0-00154-4  ประเภทบัญชีกระแสรายวนั ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด 
(มหาชน)  สาขาส านกังานใหญ่ (หลงัสวน) 

หรือบัญชีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการ    ผู้ จัดจ าหน่าย หรือผู้ สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทนุ  ก าหนด 

ทัง้นีผู้้จองซือ้ต้องระบช่ืุอ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อ
ความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้
ก่อนระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

(1.2) กรณีจองซือ้ในวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (หลงัเวลา 12.00 น.) - วนัที่ 26 พฤศจิกายน  
2556 (เวลา 15.30 น.) 

ช าระด้วยเงินสด เงินโอนบญัชีไปที่บญัชีดงัมีรายละเอียดตามข้อ 3 (1.1) หรือค าสัง่หกับญัชี
ธนาคารเทา่นัน้ และไมรั่บจองซือ้ทางไปรษณีย์ 
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(2) หลงัจากที่บริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหนา่ย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ได้รับการจอง
ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้จองซือ้แล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะออกส าเนาใบจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ไว้เป็น
หลกัฐาน  

(3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร ซึ่งไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่จองซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ จองซือ้
หนว่ยลงทนุท าการจองซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีที่วนัท าการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาที่ลว่งเลยจากช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคารดงักล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ จอง
ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะระงบัการขายหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้  

(4) ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ผู้จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าหน่วยลงทุนด้วยเงินจน เต็ม
คา่ จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้  

(5) ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้ท าการจองซือ้หนว่ยลงทนุ และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็ตามจ านวน
แล้วจะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแตจ่ะได้รับ
อนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(6) บริษัทจดัการจะน าเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการ
เปิดไว้เพื่อการรับช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

4. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 

(1) ในระหวา่งระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก หากบริษัทจดัการประสงค์จะยกเลกิ
การจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม บริษัทจดัการสามารถที่จะยตุิการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังานทราบการยตุิการขายหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ภายใน 7 วนั
นบัแตว่นัท่ียตุิการขายหนว่ยลงทนุนัน้ และให้การอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลงใน
วนัท่ีแจ้งให้ส านกังานทราบ 

(2)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจองซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน 
ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  
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(2.1) กรณีที่การจองซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่
จ านวนหนว่ยลงทนุของโครงการตามที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
เกินกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขาย 

(2.2) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซือ้หน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่า  
1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2.3) กรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เชา่ ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที่กองทนุรวมจะ
ลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ประสงค์จะจองซือ้หนว่ยลงทนุรวมกนัเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

(2.4) กรณีที่ผู้ลงทนุตา่งด้าวประสงค์จะจองซือ้หนว่ยลงทนุเกินร้อยละสีส่บิเก้าของจ านวนหนว่ย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด หากเป็นการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทีม่ีการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในลกัษณะที่ส านกังานประกาศก าหนด  

(2.5) กรณีเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็น
จริง หรือไมค่รบถ้วน 

(2.6) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 
เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

(2.7) ในกรณีที่มีเหตไุมพ่งึประสงค์จนท าให้บริษัทจดัการเห็นวา่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะ
ลงทนุ มีมลูคา่รวมกนัแล้วไมถ่ึงร้อยละ 75 ของมลูคา่เงินท่ีกองทนุรวมระดมทนุได้หรือมลูคา่
ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุอาจไมเ่ป็นไปตามทีค่าดหมาย เช่น การเจรจาใน
การซือ้อสงัหาริมทรัพย์บางรายการที่กองทุนรวมสนใจลงทุนไม่ประสบความส าเร็จ หรือ
อาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันไม่คาดหมายกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมคาดว่า
จะลงทุน จนเป็นเหตใุห้กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุ / ไมป่ระสงค์จะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว เป็นต้น บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะพิจารณาลดขนาดกองทนุรวม หรือยกเลกิการจดัตัง้
กองทนุรวม โดยบริษัทจดัการอาจด าเนินการระงบัการจองซือ้บางสว่น หรือทัง้หมด และ/หรือ
ระงบัการจดัสรรหนว่ยลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด แล้วแตก่รณี 

(2.8) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หนว่ยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่กองทนุรวมหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ หรือกรณีที่การจองซือ้หนว่ยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม
หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุรวม เป็นต้น ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั 
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5. การคืนเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีตา่ง ๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีที่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุถกูปฏิเสธการจองซือ้ หรือไม่ได้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือ
บางสว่น 

(2) กรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากการสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหากปรากฏกรณีอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุได้ไมถ่ึงร้อยละ 50 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 22.2 (2) (ข) และ (ค) 
ของโครงการจดัการกองทนุรวม 

(2.2) จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซือ้ได้ไมถ่ึง 250 ราย 

(2.3) จ าหนา่ยหนว่ยลงทนุได้มีมลูคา่น้อยกวา่ 500 ล้านบาท 

(2.4) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่อตัราที่ก าหนดในข้อ 8.1 
และ 8.2 ของโครงการจดัการกองทนุรวม 

(2.5) จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุตา่งด้าวเกินกวา่อตัราที่ก าหนดในข้อ 8.8 ของโครงการ
จดัการกองทนุรวม 

(2.6) มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ไมเ่พียงพอท่ีจะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตามที่
ระบไุว้ในโครงการ 

(3) กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต มี
ค าสัง่ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยุติโครงการหลงัจากการสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย และ/หรือมี
ค าสัง่ให้เพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม และ/หรือกรณีอื่นใดอนัมีเหตจุ าเป็นท าให้
ต้องยตุิโครงการ 

(4) กรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะยกเลกิการจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม และได้ยตุิการขายหน่วยลงทนุ
ก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจัดการได้รายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบการยตุิการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้การอนมุตัิให้จัดตัง้และจัดการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลงในวนัที่แจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ที่จองซือ้หน่วยลงทุนผ่านตน และ
ด าเนินการให้ผู้จดัจ าหนา่ย (ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แต่ละราย สง่เงินค่าจองซือ้หน่วย
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ลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ที่จองซือ้ผา่นผู้จดัจ าหนา่ย และผู้สนบัสนุนการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย โดยจะด าเนินการ
สง่เงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนซึ่งจองซือ้ผ่านบริษัทจัดการ ผู้จัด
จ าหนา่ย  และผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุแตล่ะราย โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนามผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 14 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  หรือ
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมสิน้สดุลงตาม (5) ทัง้นี ้หากเป็นกรณีการคืน
เงินตาม (1) และ (2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่
ได้รับจากการจองซือ้หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

หากบริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่าย  และผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุรายใด ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หน่วย
ลงทนุภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ ผู้จดัจ าหน่าย  หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหน่วยลงทนุแต่ละรายเอง บริษัทจัดการ ผู้จดัจ าหน่าย  หรือผู้สนบัสนนุการขายหน่วยลงทนุแต่ละราย 
แล้วแตก่รณี จะช าระดอกเบีย้ในอตัราที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด นบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลา
นัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทช าระเงินคา่จองซือ้ดงักลา่วจนครบถ้วน 

6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการมาก่อนจะต้อง
เปิดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชี
กองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ สง่ให้บริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้า
มี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) จนครบถ้วน 

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี ้เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะยินยอมผอ่นผนัให้เป็นกรณี ๆ ไป : (บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร) 

เอกสารการเปิดบญัชีกองทนุ  

1. กรณีบคุคลธรรมดา  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  

 

2. กรณีนิติบคุคล  

-  ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
รับรองความถกูต้อง และ  

-  ส าเนาหนงัสอืบริคณห์สนธิ ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ  

-  ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง และ  
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-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรอง
ความถกูต้อง และ  

- หนงัสอืมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อม
ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจ
กระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักลา่วต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอ านาจ
ด้วย และ  

- บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

3. กรณีบคุคลตา่งด้าว  

- เอกสารหลกัฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างด้าว และถ่ินที่อยู่ และ/หรือเอกสารอื่นใด
ตามที่บริษัทจดัการจะเห็นสมควร  

- ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 

หมายเหต ุ 

- กรณีเป็นเอกสารท่ีมาจากตา่งประเทศ จะต้องมกีารรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัท  

-  ผู้ลงทนุทกุรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผกูพนัตามข้อตกลงและข้อก าหนดต่าง ๆ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการนี ้และ/หรือตามประกาศ ค าสัง่ ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศ ก าหนด ทัง้ที่ได้มีอยู่ในปัจจุบนัและที่จะ
ได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า 

- ผู้ จองซือ้หน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า 
(KYC/CDD) และได้รับการประเมินระดบัความเสีย่งของผู้ลงทนุ (Risk Profile) 

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเร่ืองเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ทดแทนหรือเพิ่มเติม
ตามที่เห็นสมควร 

7. วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรหนว่ยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุ
ไว้ในข้อนี ้ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อน
ผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้  



หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
 88   
 

ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อนี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้และได้ช าระเงิน
คา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบใุนใบจองซือ้หนว่ยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงินที่
บริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด 

(2) เสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทุนเป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

(3) เสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้พิเศษ หรือเจ้าของผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้
สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วรวมกนัไม่เกินร้อยละ  50 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) ข้างลา่ง
นี ้

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้พิเศษหรือกลุม่บุคคลเดียวกันได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม  (ก) แล้ว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้ทั่วไปและผู้ จองซือ้
ประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ที่เหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และ 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสทิธิการเช่า หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะ
ลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้ทั่วไปและผู้ จองซือ้
ประเภทกองทนุ ให้แก่บุคคลดงักล่าวอีกไม่ได้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายและจดัสรรหน่วย
ลงทนุท่ีเหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไป ผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และผู้จองซือ้พิเศษ
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 

(4) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุจองซือ้หนว่ยลงทนุไมค่รบตามอตัราทีก่ าหนดใน 
(1) และ (2) ให้จดัสรรหนว่ยลงทนุท่ีเหลอืแก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ตามล าดบั 

(ก) ผู้จองซือ้พเิศษ 

(ข) เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุ
รวมทัง้เจ้าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพืน้ดิน  หรือเจ้าของ
ทรัพย์สนิท่ีเก่ียวกบัสทิธิดงักลา่ว 

(ค) บริษัทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ 
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ในกรณีที่กลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็น
การจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลตามวรรคหนึง่ (4)(ก) และ (ข) ด้วย 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว รวมกนัได้ไม่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้พิเศษ หมายความว่า บคุคลตามที่ได้ระบไุว้ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ที ่สน. 25/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ หมายความวา่ ผู้จองซือ้พิเศษที่เป็นบคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ข) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ค) กองทนุประกนัสงัคม 

(ง) กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นกองทนุรวมที่เสนอ
ขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้พิเศษ และผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ หมายถึงเฉพาะ กรณีที่บคุคลดงักลา่วได้จองซือ้หน่วยลงทนุใน
ช่วงเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ประเภทกองทนุและผู้จองซือ้พิเศษเท่านัน้ หากท าการจอง
ซือ้หนว่ยลงทนุในช่วงเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุส าหรับผู้จองซือ้ทัว่ไป ให้ถือเป็น “ผู้จองซือ้ทัว่ไป” 

การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซือ้ทั่วไป และผู้จองซือ้ประเภทกองทุน 

ในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไป บริษัทจดัการจะประชาสมัพนัธ์การเสนอขาย
หน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่าง
แพร่หลาย 

ในกรณีที่มีบุคคลใดจองซือ้หน่วยลงทนุในสว่นที่เสนอขายหน่วยลงทนุแก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเพื่อน าไปขายต่อ  หรือ
เป็นการซือ้ขายหนว่ยลงทนุในบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์แบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มี
ข้อก าหนดให้บุคคลนัน้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง และข้อ 22.2 (1) ของโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
อนโุลม 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเป็นจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุเป็นจ านวนรวมกนัไม่
น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 22.2(2)(ข) 
และ (ค) ของโครงการจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
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การจัดสรรรอบแรก 

(ก) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ จองซือ้ทัว่ไปทกุรายจองซือ้รวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ  25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทุกรายตาม
จ านวนที่จองซือ้ 

(ข) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายจองซือ้รวมกนัมีจ านวนมากกว่าร้อยละ  25 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และจ านวนผู้จองซือ้ทัว่ไปมีจ านวนมาก เป็นผลให้บริษัท
จดัการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายตามข้อ  (ก) ข้างต้น บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกั “small lot first” ให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปโดยในการจดัสรร
หน่วยลงทุนโดยวิธีดงักล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจ านวนค่าจองซือ้ขัน้ต ่าของผู้ จองซือ้  โดยใช้
จ านวนคา่จองซือ้ขัน้ต ่าเป็นฐานในการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุราย  

การจัดสรรในรอบต่อ ๆ ไป 

ในรอบตอ่ๆไปบริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปข้างต้นที่ยงัไม่ได้รับ
การจดัสรรครบตามจ านวนที่จองซือ้ โดยจะใช้คา่ต ่าสดุของมลูคา่จองซือ้คงเหลอืที่ยงัไมไ่ด้รับการจดัสรรจากรอบ
ที่แล้ว เป็นฐานในการจดัสรรหนว่ยลงทนุในรอบตอ่ไปโดยจะท าการจดัสรรหน่วยลงทนุโดยวนเป็นรอบไปเร่ือย ๆ 
จนกว่าจะครบตามจานวนหน่วยลงทนุที่เสนอขาย และส าหรับการจดัสรรในรอบสดุท้าย หากมีหน่วยลงทนุไม่
เพียงพอตอ่การจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุราย บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรปรากฏโดยวิธีสุม่รายช่ือโดย
คอมพิวเตอร์ (random) และ/หรือ ตามที่บริษัทจดัการจะเห็นสมควร 

โดยหากผู้จองซือ้ท าการจองซือ้ โดยใช้บญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมากกว่า 1 บญัชี บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ 

ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายจองซือ้รวมกนัมีจ านวนไม่เกินร้อยละ  25 และจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ จองซือ้ประเภทกองทุนทุกรายจองซือ้รวมกันมีจ านวนไม่เกินร้อยละ  25 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุทกุ
รายตามจ านวนที่จองซือ้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ จองซือ้ทัว่ไปทกุรายจองซือ้รวมกนัมี
จ านวนไมเ่กินร้อยละ 25 แตจ่ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ประเภทกองทนุทกุรายจองซือ้รวมกนัมีจ านวนเกินร้อย
ละ 25 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไป
ทกุรายตามจ านวนที่จองซือ้ และสงวนสทิธ์ิท่ีจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทกองทนุตามสดัสว่นของ
จ านวนที่จองซือ้ ซึ่งเมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยลงทนุที่จองซือ้และจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปจะมีจ านวนหน่วย
ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

นอกจากนี ้ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายจองซือ้รวมกนัมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 และ
จ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้จองซือ้ประเภทกองทุนทุกรายจองซือ้รวมกนัมีจ านวนมากกว่าร้อยละ  25 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด และจ านวนผู้จองซือ้ทัว่ไปมีจ านวนมาก เป็นผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายตามข้อ (ก) ข้างต้น บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จอง
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ซือ้ทัว่ไปเป็นจ านวนร้อยละ 25 และผู้จองซือ้ประเภทกองทนุตามสดัสว่นของจ านวนที่จองซือ้เป็นจ านวนร้อยละ 
25 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยจะด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไป
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของข้อ (ข) ดงักลา่วข้างต้น อนึง่ ในกรณีที่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุราย
จองซือ้รวมกันมีจ านวนมากกว่าร้อยละ 25 และจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ จองซือ้ประเภทกองทุนทุกรายจองซือ้
รวมกนัมีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และจ านวนผู้จองซือ้ทัว่ไปมี
จ านวนมาก เป็นผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปทกุรายตามข้อ (ก) ข้างต้น 
บริษัทจดัการจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปเป็นจ านวนร้อยละ 25 และจะน าหน่วยลงทนุที่เหลือจากการจองซือ้
ของผู้จองซือ้ประเภทกองทนุซึ่งจองซือ้ไม่ถึงร้อยละ 25 มารวมจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปพร้อมกนั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของข้อ  (ข) ดงักล่าว
ข้างต้น โดยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุในสองกรณีดงักลา่วใน
ยอ่หน้านี ้จะมีจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุเหลือจากการเสนอขายหน่วยลงทนุจากการจัดสรรให้กบัผู้จองซือ้พิเศษและ/
หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัตามข้อ 22.1 (3)  ของโครงการจดัการกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการมีดลุพินิจจดัสรรหน่วยลงทนุที่เหลือ
ให้แก่ผู้จองซือ้ทัว่ไปจนครบจ านวนก่อนจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ (ถ้ามี) หรือจดัสรรตามวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดย ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จอง
ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการจดัสรรหนว่ยลงทนุของ
ผู้จองซือ้ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยบริษัทจดัการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีให้แก่ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุโดย
ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัเสร็จสิน้การเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

8. ข้อจ ากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นไปตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ในกรณีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่
การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ ตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 ได้ก าหนดไว้ดงันี ้
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(1) ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุตอ่ผู้จองซือ้ทัว่ไป บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้

บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือ
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  มูลนิธิ หรือวัด  
เป็นต้น 

(ค) บคุคลอื่นใดที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(1.2) เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตาม
สญัญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (รวมทัง้
กลุม่บคุคลเดียวกนั) จะถือหนว่ยลงทนุที่รับไว้ในสว่นที่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุรับหน่วยลงทนุ
ดงักลา่ว 

(2) ในการเสนอขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้จองซือ้พิเศษ หรือเจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า 
หรือผู้ให้สทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีกองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนั บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตาม (ข) และ (ค) 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้พิเศษหรือกลุม่บุคคลเดียวกันได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) แล้ว 
บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้ทั่วไปและผู้ จองซือ้
ประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ยลงทนุ
ที่เหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และ 

(ค) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ ให้สิทธิในอสงัหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวม
จะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดงักล่าว ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทนุตาม (ก) 
แล้ว บริษัทจัดการจะเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้จองซือ้ทัว่ไปและผู้
จองซือ้ประเภทกองทนุให้แก่บคุคลดงักลา่วอีกไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการเสนอขายและจดัสรรหนว่ย
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ลงทนุที่เหลอืจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัว่ไป  ผู้จองซือ้ประเภทกองทนุ และผู้จองซือ้พิเศษ
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัตาม (ข) 

บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่เจ้าของ ผู้ ให้เช่า ผู้ โอนสิทธิการเช่า และผู้ ให้สิทธิใน
อสงัหาริมทรัพย์ ที่กองทนุรวมจะลงทนุ หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของบคุคลดงักลา่ว รวมกนัเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

9. ข้อตกลงเร่ืองการห้ามขายหน่วยลงทุน 

ภายหลงัการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนในครัง้นี ้และการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ซี.พี. แลนด์ จะเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้อยละ 33.33 ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดย ซี.พี.แลนด์ ได้ตกลงรักษาสดัสว่นการถือครองหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมให้อยูใ่น
ความครอบครองของ ซี.พี.แลนด์ และ/หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัของ ซี.พี.แลนด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทัง้หมดในขณะเวลาใดๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแตว่นัท่ีหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเร่ิมมี
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์วนัแรก เว้นแตเ่ป็นกรณีได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกองทนุรวม 

10. ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้จาก 

• Website: www.ktam.co.th และ www.set.or.th 

11. ช่องทางและวิธีการร้องเรียน 

 ผู้ลงทนุสามารถสง่ข้อร้องเรียนได้ที่หนว่ยงานดงัตอ่ไปนี ้ 

• บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท์ (02) 686 6100 โทรสาร (02) 670 0430 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 0 2263 6000 หรือ www.sec.or.th 

12. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ: ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู:่ เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์: 02-296-3582 

โทรสาร: 02-683-1298 

13. ผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ 

ช่ือ: บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั 
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ที่อยู ่ เลขที่ 121 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชัน้ 8 ห้อง 36 ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์: 02 641 3800 

โทรสาร: 02 641 3801 

ช่ือ: บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู:่ เลขที่ 65/192 อาคารช านาญ เพญ็ชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ ชัน้ 23 
 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทรศพัท์: 02 643 8223 

โทรสาร: 02 643 8224 

14. ที่ปรึกษาของกองทุนรวม 

ช่ือ:  บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั  

ที่อยู:่ เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22  
 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์: 02 264 8000 

โทรสาร: 02 657 2222 

15. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ช่ือ:  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู:่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 1 (สลีม) 
 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์: 02 625 7000 

โทรสาร: 02 625 7027 
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16. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ: บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู:่ เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 
 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์: 02-686-6100 

โทรสาร: 02-670-0430 

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17. ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและรับประกันการจ าหน่าย 

ช่ือ  :  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ :  เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : 02-208-7346-50 

โทรสาร : 02-256-8619  

ช่ือ  :  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ :  เลขที่ 44 อาคารหลงัสวน ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร10330 

โทรศพัท์ : 0-2626-7000 

โทรสาร : 0-2657-3236 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้จ ัดจ าหน่ายในภายหลงั ซึ ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ยให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะติดประกาศไว้ 
ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจดัการ 

18. ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ : เลขที่ 287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 16  
  ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ  10500 

โทรศพัท์ : 02-695-5962, 02-695-5032  

โทรสาร : 02-695-5912 
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 ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ : 175 ชัน้ 3 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

  กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ : 02-680-1111  

โทรสาร : 02-285-1901 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่ : 191 ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 02-618-1018-24  

โทรสาร : 02-618-1015 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหนว่ยลงทนุรายอื่นเพิม่เติมในภายหลงั ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติ
บคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายของกองทนุรวม 
และบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะตดิประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผย
ของบริษัทจดัการ 

19. ผู้สอบบัญชีของกองทุน 

ช่ือ: คณุรัตนา จาละ (เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3734) 
 คณุสมใจ คณุปสตุ (เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4499) หรือ 
 คณุรัชดา ยงสวสัดิ์วาณิชย์ (เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4951) 
 แหง่บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั  

ที่อยู:่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
 กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์: 02 264 0777 

โทรสาร: 02 264 0789-90 
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ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่เสนอขายในครัง้นีม้ีความเสีย่งผู้ลงทนุควรพิจารณารายละเอียดในโครงการฉบบั
นีอ้ย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัความเสี่ยง ดงัรายละเอียดข้างท้ายนีก้่อนตดัสินใจในการซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 

ข้อความดงัตอ่ไปนีแ้สดงถึงปัจจยัความเสีย่งที่มีนยัส าคญับางประการอนัอาจมีผลกระทบตอ่กองทนุรวมหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุ
ของกองทนุรวม นอกจากนี ้ นอกเหนือจากปัจจยัความเสีย่งที่ปรากฏในโครงการฉบบันีแ้ล้วยงัอาจมีปัจจยัความเสีย่งอื่น ๆ ซึง่
กองทนุรวมไมอ่าจทราบได้ในขณะนีห้รือเป็นความเสี่ยงที่กองทนุรวมพิจารณาในขณะนีว้า่ไมเ่ป็นสาระส าคญัแตค่วามเสีย่ง
ดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัความเสีย่งที่มีความส าคญัตอ่ไปในอนาคตความเสีย่งที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการฉบบันี ้ และความ
เสีย่งที่อาจมีขึน้ในอนาคตอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

ค าอธิบายเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสีย่ง มาตรการรองรับความเสีย่ง และ/หรือความสามารถของกองทนุ
รวมในการลดความเสีย่งข้อใดข้อหนึง่ไมถื่อเป็นค ารับรองของกองทนุรวมวา่กองทนุรวมจะด าเนินมาตรการรองรับความ
เสีย่งตามทีก่ าหนดไว้ได้ทัง้หมดหรือบางสว่นและไมถื่อเป็นข้อยืนยนัวา่ความเสีย่งตา่ง ๆ ตามที่ระบใุนโครงการฉบบันีจ้ะ
ลดลงหรืออาจไมเ่กิดขึน้ทัง้นี ้ เนือ่งจากความส าเร็จ และ/หรือความสามารถในการลดความเสีย่งยงัขึน้อยูก่ับปัจจยัหลาย
ประการท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคมุของกองทนุรวม 

ข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในโครงการฉบบันีเ้ช่นการ
ใช้ถ้อยค าว่า “เช่ือว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” เป็นต้นหรือประมาณการทาง
การเงินโครงการในอนาคตการคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการธุรกิจแผนการขยายธุรกิจการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของกองทุนรวมนโยบายของรัฐ และอื่น ๆเป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตอนั
เป็นความเห็นของกองทุนรวมในปัจจุบนัและมิได้เป็นการรับรองผลการประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตดงักล่าว 
นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกบัการคาดการณ์หรือคาดคะเนอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั 

บริษัทจัดการได้ด าเนินการศึกษาข้อมลูรายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุโดยตรวจสอบข้อมลูต่ าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง (Due Diligence) ก่อนการตดัสนิใจเข้าลงทนุ โดยบริษัทจดัการได้ศกึษารายงานของผู้ประเมินราคา รายงานทาง
วิศวกรรม และรายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุอยา่งละเอียด อยา่งไรก็ดี การ
ตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะเข้าลงทุน ไม่มีความเสียหายหรือ
ช ารุดบกพร่องอนัอาจท าให้กองทนุรวมมีคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซอ่มแซมในจ านวนที่สงูกว่าจ านวนที่ระบใุนโครงการ
ฉบบันี ้

นอกจากนี ้รายงานของผู้ประเมินราคา รายงานทางวิศวกรรม และรายงานตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของทรัพย์สินที่
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ อาจมีข้อบกพร่องหรือไมถ่กูต้อง ทัง้หมดหรือบางสว่น อนัเนื่องมาจากความบกพร่องของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนที่ตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถตรวจพบได้ และทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนอาจมี
ลกัษณะหรือถูกน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เป็นการขดัหรือแย้งกบักฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยการ
ตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถครอบคลมุถึงได้ซึ่งอาจส่งผลให้กองทนุรวมมีค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดอนั
เนื่องมาจากเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
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ข้อมลูในสว่นนีท้ี่อ้างถึงหรือเก่ียวข้องกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมลูที่ได้มาจากข้อมลูที่มีการ
เปิดเผยหรือคดัย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมลูอื่น ๆโดยที่บริษัทจดัการมิได้ท าการตรวจสอบหรือรับรอง
ความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์เป็น  ผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทนุจึง
ไมค่วรคาดหวงัที่จะได้รับผลตอบแทนในระยะสัน้ นอกจากนัน้ ราคาเสนอขายของหนว่ยลงทนุกบัมลูค่าของหน่วยลงทนุใน
อนาคตอาจลดต ่าลงหรือสงูขึน้ ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับคืนต้นทนุในการลงทนุ ดงันัน้ ผู้ที่ประสงค์ซือ้หน่วยลงทนุจึงควรปรึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพและขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมก่อนตดัสนิใจลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

(ก) ความเสี่ยงโดยตรงต่อกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

1. ความเสี่ยงโดยทั่วไป 

ความผนัผวนของเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและธุรกิจโดยทัว่ไปของประเทศไทยซึง่รวมถึง อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงินตรา ราคาเคร่ืองอปุโภคและบริโภค ราคาอสงัหาริมทรัพย์ และนโยบาย
ตา่ง ๆ ทางการเงินและการคลงัของรัฐบาล ธนาคารแหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานราชการอื่น มีอิทธิพล
ตอ่ผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทนุของกองทนุรวม และภาวะตกต ่าทางเศรษฐกิจ
โดยทัว่ไปตลอดจนการลดลงของความต้องการของผู้บริโภคอาจสง่ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญั
ตอ่ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทนุรวมหรือผู้ เช่าอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้า
ลงทนุ ซึง่จะมีผลตอ่รายได้ของกองทนุรวม 

2. ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ อุบัติภยัและการก่อวนิาศภยั 

หากทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ประสบภยัธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว หรือน า้ท่วม เป็นต้น 
หรือการก่อวินาศภยัตา่ง ๆ ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุอาจเกิดความเสียหาย ซึ่งจ าเป็นจะต้อง
มีการซอ่มแซมเพื่อแก้ไขความเสยีหายของทรัพย์สนิ โดยอาจมีคา่ใช้จ่ายสงูและต้องใช้เวลานาน รวมถงึ
อาจท าให้กองทุนรวมสูญเสียรายได้ในจ านวนที่มีนยัส าคัญในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งท าให้การ
ด าเนินงานของกองทุนรวมหยดุชะงัก ดงันัน้ เหตุการณ์ร้ายแรง และ /หรือความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อ
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ
สถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อยา่งไรก็ดี กองทนุรวมได้จดัให้มีการประกนัภยัในทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ อาทิ การประกนั
วินาศภยั (ไม่รวมถึงการก่อการร้าย) การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั และการประกนัภยัเพื่อประโยชน์
ของบคุคลภายนอกโดยมีความคุ้มครองและวงเงินประกนัท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานการประกนัภยัของ
อาคารท่ีมีลกัษณะและการใช้งานใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ รวมถึงได้จดัให้มี
มาตรการป้องกนัเหตกุารณ์ร้ายแรงบางประการท่ีอาจจะเกิดขึน้ อาทิ อคัคีภยัและได้จดัให้มีการซกัซ้อม
การด าเนินการตามมาตรการดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ เช่น การทดสอบสญัญาณเตือนภยั การซกัซ้อม
การอพยพหนีภยั เป็นต้น 
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3. ความเสี่ยงทางการเมือง 

ความไม่แน่นอนในสภาวะทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึง
ตลาดหุ้นในประเทศไทย ซึง่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตอ่สถานะทางการเงินของกองทนุรวม ทัง้นี ้
จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าสภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั หรือในอนาคต หรือการ
เปลีย่นแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการด าเนินกิจการ สภาวะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุรวม 

4. ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนของกองทุนรวม 

ก่อนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทจดัการได้ท าการศึกษาข้อมลูรายละเอียดของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 
ๆ  โดยท าการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง (Due Diligence) ศกึษารายละเอียดจากรายงานของผู้ประเมิน
ราคา และรายงานทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ ๆ  อย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตัง้ที่ปรึกษา
กฎหมาย เพื่อศึกษาตรวจสอบใบอนุญาต เอกสารที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์  อย่างไรก็ตาม การ
กระท าดังกล่าวมิได้เป็นการประกันว่า อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวปราศจากความเสียหาย หรือความ
บกพร่องที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม รายงานของผู้ประเมินราคา และรายงาน
ทางวิศวกรรมของอสงัหาริมทรัพย์ชิน้นัน้ ๆ ที่บริษัทจัดการใช้เป็นพืน้ฐานในการประเมินและตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพย์อาจมี ข้อบกพร่อง มีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากความบกพร่องบางอย่างของ
อสงัหาริมทรัพย์ อาจจะตรวจพบได้ยาก หรือไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการตรวจสอบ 
รวมไปถึงเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเป็นข้อจ ากัดในการตรวจสอบของทัง้ผู้ประเมิน
ราคา และวิศวกร 

นอกจากนีแ้ล้ว ในการท า Due Diligence ต่างๆ ได้มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อท าการตรวจสอบ
ใบอนญุาตก่อสร้าง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งการศึกษาข้อมลู
รายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Due Diligence) นัน้ บริษัทจัดการอาจไม่สามารถ
ครอบคลมุได้ทัง้หมด ซึง่อาจจะสง่ผลให้กองทนุรวมเกิดค่าใช้จ่ายหรือข้อผกูพนัที่เก่ียวกบัการ ด าเนินการ
แก้ไขให้ถกูต้องได้ 

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากการมีผลบงัคบัใช้ของมาตรฐานบญัชีฉบบั
ใหม ่หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ่งเป็นปัจจยัที่กองทนุไม่สามารถควบคมุหรือคาดการณ์ได้ 
ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั บทบญัญัติ แนวนโยบาย และ /หรือ
ค าสัง่ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของกองทุนรวม ภาระภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับการซือ้หรือขายหรือโอน
กรรมสทิธ์ิในสทิธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ภาระภาษีในสว่นของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ถือเป็นเหตกุารณ์
ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นเดียวกัน ดงันัน้ กองทุนรวมจึงไม่สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วได้ และไมส่ามารถรับประกนัได้วา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่
ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม หรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 
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6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยลงทุน อาทิ (ก)ราคาของหน่วยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ภายหลังการเสนอขาย (ข) การใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมในการก าหนด
ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือ (ค) การขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์  

ภายหลงัการจดทะเบียนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายเพิ่มเติมในครัง้นี ้ของกองทนุรวมในตลาดหลกัทรัพย์ ผู้
ถือหนว่ยลงทนุอาจประสบกบัเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาตลาดของหน่วยลงทุนอาจมีการลดลงภายหลงัการจดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาด
หลกัทรัพย์ และอาจไมส่อดคล้องกบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุรวม ซึง่ราคาซือ้
ขายของหน่วยลงทุนนัน้ ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย  อาทิ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  
ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ และปริมาณการซือ้ขายของหน่วยลงทนุ ผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอกหลายประการซึง่เป็นปัจจยัที่กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อนัได้แก่ ความ
เคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ อัตราดอกเบีย้
ภายในประเทศและตา่งประเทศ อตัราแลกเปลีย่นเงิน นโยบายหรือมาตรการทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่มีผลต่อน าเข้าหรือสง่ออกเงินตราต่างประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
และระหว่างประเทศ ปัจจยัความเสี่ยงในการด าเนินงานและทางธุรกิจโดยทัว่ไป ปัจจยัทาง
การเมือง ความผนัผวนของตลาดเคร่ืองอปุโภคและบริโภค ระเบียบข้อบงัคบั ภาษีอากร และ
นโยบายอื่นใดของรัฐบาลรวมถึง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัมหภาคอื่นๆ เช่น 
การวางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการ
เกิดความไมส่งบในประเทศ เป็นต้น 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจไมส่ามารถที่จะขายหนว่ยลงทนุได้ในราคาที่เสนอขายหน่วยลงทนุ หรือใน
ราคาตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมรวมถึงไม่มีหลกัประกันได้ว่าความ
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายนอกดงักลา่วจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อราคาของหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม 

(ข) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอาจขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายในตลาดรองซึ่งขึน้อยู่กบัความถ่ี
และปริมาณการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ในตลาดหลกัทรัพย์ และความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย 
(bid-offer) ซึง่ปริมาณความต้องการของผู้ซือ้-ผู้ขาย (bid-offer) อาจเกิดขึน้ได้จากปัจจยัหลาย
ประการซึง่กองทนุรวมไมส่ามารถควบคมุได้ อาทิ ปริมาณความต้องการของตลาด หรือขนาด
ของกองทนุรวม 

7. ความเสี่ยงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมอาจมิได้เป็นมูลค่าที่แท้จริงซึ่ ง
กองทุนรวมจะได้รับหากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินออกไปทัง้หมด หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุรวมซึ่งได้กลา่วไว้ ณ ที่นี ้ได้ค านวณโดยใช้ข้อมลูจากรายงาน
การประเมินคา่ทรัพย์สนิท่ีลงทนุเป็นข้อมลูพืน้ฐาน และมลูคา่ดงักลา่วอาจมีความเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้
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ก. มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุรวมอาจมิได้เป็นมลูค่าที่แท้จริงซึ่งกองทนุรวมจะได้รับหากมี
การจ าหนา่ยทรัพย์สนิออกไปทัง้หมด หรือมีการเลกิกองทนุรวม 

ข. มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม อาจมิใช่มลูค่าของหน่วยลงทนุที่ซือ้ขายกนัจริงในตลาด
หลกัทรัพย์ 

8. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์มีความแตกตา่งจากกองทนุรวมอื่น ๆ เนื่องจากกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
จะต้องลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 75 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ท าให้การ
ลงทนุกระจุกตวัอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุเท่านัน้ ผลตอบแทนจากการลงทนุจึงขึน้อยู่
กบัผลประกอบการจากการให้เช่า และ/หรือผลด าเนินงานในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทุน
เป็นหลกั ในขณะที่กองทนุรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์อาจจะมีความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ที่น้อยกว่าการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์
ทัว่ไป ผู้ลงทนุควรจะตระหนกัถึงปัญหาสภาพคล่องในการซือ้ขายหน่วยลงทุน  อนัเนื่องมาจากการ
ลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ด้วย  

9. กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอาจลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่  และจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วน
ไปด้วย 

กองทนุรวมจะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่มลูคา่ของสทิธิการเช่าอาจลดลงตามระยะเวลา
การเช่าที่เหลืออยู่  อนัเนื่องมาจากการประเมินค่าของสิทธิการเช่า การเปลี่ยนแปลงในอตัราการเช่า
พืน้ที่  และ/หรืออัตราค่าเช่า และ/หรือค่าบริการสาธารณูปโภค หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของกองทนุรวม ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าสิทธิการเช่าดงักลา่วอาจสง่ผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม มูลค่าหน่วยลงทุน และ /หรือการ
จ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมในท้ายที่สดุ 

10. ความเสี่ยงด้านภาษี 

ในการขาย โอนหรือรับโอนสทิธิการเช่า หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสงัหาริมทรัพย์ (ในกรณีที่กองทนุ
รวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) ในอนาคตนัน้ อาจมีภาระภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซือ้หรือ
ขายหรือโอนกรรมสทิธ์ิในสทิธิการเช่าหรืออสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งกองทนุรวมอาจต้องรับภาระทัง้หมดหรือ
บางสว่น และอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราภาษีที่กองทนุรวมจะต้องช าระดงักลา่ว อาจแตกตา่งจากอตัรา
ที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

  



หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
 102   
 

11. ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม 

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ซึง่ขึน้อยูก่บั
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถของ
ผู้บริหารในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุในการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตา่งๆ การแขง่ขนั การเปลีย่นแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ ภยัธรรมชาติ สภาวะ
ทางการเมือง ดงันัน้ จึงมีความเสีย่งที่นกัลงทนุจะไมไ่ด้รับเงินปันผลตามที่ได้ประมาณการเอาไว้ในปีที่
เกิดเหตกุารณ์ หรือกองทนุรวมจะไม่สามารถที่จะรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลหรือเพิ่มการจ่ายเงินปัน
ผลได้ในปีตอ่ ๆ  ไป 

12. ความเสี่ยงจากผลประกอบการจริงของกองทุนรวมอาจแตกต่างไปจากผลประกอบการใน
ประมาณการในเอกสารฉบับนี ้

รายงานทางการเงินต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบบันี ้ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึน้จริง (รวมถึง
รายงานใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ แผนงานอื่นๆ และวตัถปุระสงค์ของผู้บริหารส าหรับ
การด าเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณ์ที่เก่ียวข้องใดๆ) 
แต่เป็นการประมาณการและไม่มีการรับประกนัว่าจะเป็นจริงตามนัน้ ซึ่งเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้จริง หรือการ
ลงทนุและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่ได้คาดการณ์ไว้ ณ ที่นี ้ อนึ่งการ
ประมาณการดงักล่าว มีพืน้ฐานจากข้อมลูและความเช่ือที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั เพื่อท าการคาดการณ์ 

วางแผนงาน ประเมิน ตัง้ข้อสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดงันัน้ การประมาณการดงักลา่วจึงมีความเสี่ยง
และความไมแ่นน่อนหลายประการแฝงอยู่ นอกจากนีก้ารตัง้สมมติฐานดงักลา่วเป็นสิ่งที่ต้องใช้ดลุยพินิจ
ปัจจยัตา่งๆ หลากหลายปัจจยัซึง่รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การแขง่ขนั ภาวะตลาด และการตดัสินใจทาง
ธุรกิจในอนาคต ซึง่ในหลายๆ ปัจจยัเป็นสิง่ที่อยูเ่หนือความควบคมุของกองทนุรวม ดงันัน้จึงเป็นสิ่งที่ยาก
หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ได้อย่างถกูต้อง แม่นย าปราศจากความคลาดเคลื่อน ดงันัน้ สมมติฐาน
ภายใต้การประมาณการของกองทนุรวมนี ้จึงอาจมีความคลาดเคลือ่นไมถ่กูต้องได้ 

13. ความเสี่ ยงเร่ืองการเวนคืนทรัพย์สินที่ กองทุนรวมเข้าลงทุนทัง้หมดหรือในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน ท าให้กองทุนรวมไม่สามารถใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

แม้ในปัจจบุนัไมป่รากฏวา่มีการเวนคืนในทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุ ไม่ว่าทัง้หมดหรือในสว่น
ที่เป็นสาระส าคญั อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตหากมีการเวนคืนทรัพย์ที่กองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรกไม่ว่า
ทัง้หมดหรือในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั สญัญาที่เก่ียวข้องก าหนดให้กองทนุรวมด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อให้
ได้รับค่าทดแทนตามจ านวน หลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง) (“กฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืน”)  
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ในกรณีดงักลา่วข้างต้น กองทนุรวมอาจไมไ่ด้รับคา่ทดแทนภายใต้กฎหมายวา่ด้วยการเวนคนืเลย
เนื่องจากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ก าหนดในกฎหมายดงักลา่วหรือกองทนุรวมอาจได้รับคา่ชดเชย
ในจ านวนท่ีน้อยกวา่ (ก) คา่ตอบแทนในการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิที่กองทนุรวมเข้าลงทนุ และ/หรือ (ข) 
คา่ขาดประโยชน์ที่กองทนุรวมคาดวา่จะได้รับจากการเข้าลงทนุในทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้
แรก ซึง่จะสง่ผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของ
กองทนุรวม อาทิ อาจสง่ผลให้กองทนุรวมไมส่ามารถใช้ประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุ ได้ตามวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ และรายได้ทีก่องทนุรวมคาดวา่จะได้รับเปลีย่นแปลงอยา่ง
มีนยัส าคญั 

(ข) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิ 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ 

อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะลงทนุมีความเสีย่งจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และอาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

นอกจากนีอ้สงัหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัมหภาคอื่นๆ เช่น การ
วางผงัเมือง การได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ โรคระบาด ตลอดจนกรณีการเกิดความไม่
สงบในประเทศ เป็นต้น อนัอาจจะสง่ผลกระทบตอ่ก าลงัซือ้หรือปริมาณผู้ เช่า 

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขนัที่สงูขึน้ 

ผลประกอบการของกองทนุรวมอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึน้
ของจ านวนผู้ประกอบการตลาด การเพิ่มขึน้หรือลดลง ของความต้องการเช่า การท่ีมีจ านวนตลาด
เพิ่มขึน้จะสง่ผลให้อปุทานของตลาดเพิ่มขึน้ ท าให้การแขง่ขนัในการจดัหาผู้ เชา่เพิม่ขึน้ 

3. ความเสี่ยงที่เกิดขึน้เมื่อต้องมกีารปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน 

ส าหรับธุรกิจการให้เช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานและศนูย์การค้า มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการซอ่มแซม 
และ/หรือปรับปรุงทรัพย์สนิให้ดใูหม ่ ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความพอใจของลกูค้าอยูเ่สมอ ซึง่สง่ผล
ให้ผู้ใช้บริการและลกูค้าสนใจเข้ามาใช้บริการในทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะเข้าลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง  

ในกรณีปกติ การปรับปรุงหรือการบ ารุงรักษาประจ าปีหรือการตรวจสอบและการซอ่มบ ารุงยอ่ยจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก แตห่ากมกีาร
ตรวจสอบหรือซอ่มบ ารุงใหญ่ซึง่เป็นการซอ่มแซมในกรณีที่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ มี
ความเสยีหายเกิดขึน้ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ของอสงัหาริมทรัพย์
ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ รวมถงึการเปลีย่นระบบสาธารณปูโภคที่ส าคญัของอสงัหาริมทรัพย์ทีก่องทนุ
รวมจะเข้าลงทนุ อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงิน
ของกองทนุรวม 
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อยา่งไรก็ตาม การปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่หรือการปรับปรุงโครงสร้างหรือการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ของ
ทรัพย์สนิที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุที่อาจจะเกิดขึน้นัน้จะสง่ผลที่ดใีนการประกอบการของทรัพย์สนิที่
กองทนุรวมจะเข้าลงทนุในระยะยาว ทัง้นี ้ กองทนุรวมจะด าเนินการให้มกีารก าหนดงบประมาณส าหรับ
คา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้อง การวางแผนงาน ก าหนดระยะเวลาลว่งหน้า ศกึษาผลกระทบตอ่รายได้และ
ประมาณการผลตอบแทนที่คาดวา่จะได้รับจากการปรับปรุงซอ่มแซมใหญ่ หรือการปรับปรุงโครงสร้าง
หรือการเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ รวมถงึการปรับปรุงหรือเปลีย่นระบบสาธารณปูโภคที่ส าคญัของ
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ ทัง้นี ้ เพื่อลดระยะเวลาในการด าเนินการและลดผลกระทบที่
อาจมีขึน้ตอ่การด าเนินธุรกิจของทรัพย์สนิที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุและลกูค้า รวมถงึในการปรับปรุง
ซอ่มแซมอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ จะด าเนนิการเฉพาะพืน้ที่ท่ีมกีารปรับปรุงซอ่มแซม
เทา่นัน้ ซึง่กองทนุรวมจะได้รับผลกระทบดงักลา่วเฉพาะพืน้ที่ท่ีมกีารปรับปรุงซอ่มแซมเทา่นัน้ 

(ค) ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของกองทุนรวม 

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า 

ค่าเช่าที่กองทนุรวมจะได้รับจากผู้ เช่าตามสญัญาเช่าจะเป็นที่มาของรายได้หลกัเพยีงแหลง่เดยีวของ
กองทนุรวม แม้วา่ทรัพย์สนิดงักลา่วจะมีผู้ เชา่หลายราย แตห่ากผู้ เช่าดงักลา่วมีปัญหาทางการเงินซึง่
สง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระคา่เชา่ ไมช่ าระคา่เชา่ หรือ ยอมเลกิสญัญาเชา่ก่อนก าหนด 
และกองทนุรวมไมส่ามารถหาผู้เช่ารายใหมม่าทดแทนผู้ เชา่ดงักลา่วได้ อาจสง่ผลกระทบโดยตรงต่อ
รายได้ของกองทุนรวมได้ ถึงแม้ว่ากองทนุรวมจะมีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายและริบเงินประกนัจากผู้
เช่า ทัง้นี ้ โดยปกติผู้ เช่าจะต้องวางเงินประกนัการเชา่เป็นมลูคา่เทา่กบัคา่เช่าประมาณ 3 เดือน ซึง่
กองทนุรวมสามารถริบเงินประกนัการเช่าดงักลา่วได้ หากกองทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่เช่าจากผู้
เช่าได้ตามก าหนด 

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าหลกั และความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าหลกั อาจ
ท าให้รายได้ของกองทุนรวมได้รับผลกระทบ  

หากผู้ เช่าหลกัยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ ก าหนดหรือไม่ต่ออายุ
สญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญาให้บริการเมื่อสญัญาครบก าหนด หรือประสบปัญหาด้านการเงินจนกระทบ
ความสามารถในการช าระเช่าและค่าบริการ และกองทนุรวมไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้
เช่าดังกล่าวได้ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ
สถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

3. ความเสี่ยงในการจัดหาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ เน่ืองจากผลประกอบการของ
กองทุนรวมขึน้อยู่กับการบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้บริหารโครงการ 

กองทุนรวมจะแต่งตัง้ ซี.พี.แลนด์ ให้เป็นผู้บริหารโครงการ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนอยู่แล้ว โดยก าหนดให้มีหน้าที่ต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหาร
จดัการทรัพย์สิน รวมถึงการร่วมก าหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์และการประกอบธุรกิจของ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cpland.co.th%2F&ei=mKCoUbONEcGzrget14CgDw&usg=AFQjCNFX6nek8QVjm474yg1TPx8uLUg7AA&sig2=etz29B6oMxQjDIz82O40Nw&bvm=bv.47244034,d.bmk
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ทรัพย์สนิ ดงันัน้การบริหารจดัการทรัพย์สนิของผู้บริหารโครงการ เช่น การรักษาหรือพฒันาทรัพย์สนิให้
เป็นท่ีพงึพอใจของผู้ เช่า การให้บริหารแก่ผู้ เช่าอยา่งมีคณุภาพ การหาผู้ เช่ารายใหม่หรือการต่อสญัญา
เช่ากับผู้ เช่าปัจจุบนั การบ ารุงรักษาอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทนุให้อยู่ในสภาพที่ดี จึง
สง่ผลโดยตรงตอ่ผลประกอบการของกองทนุรวม 

นอกจากนี ้หาก ซี.พี.แลนด์  ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ผู้บริหารโครงการเนื่องจากเหตผุลใดเหตผุลหนึ่ง 
กองทนุรวมอาจไม่สามารถแต่งตัง้บคุคลอื่นเพื่อท าหน้าที่บริหารโครงการได้ดีเทียบเท่ากับการบริหาร
จัดการของผู้ บริหารโครงการรายเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อผล
ประกอบการและฐานะการเงินของกองทนุรวม 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของพืน้ที่จอดรถยนต์ 

ในปัจจุบนั แม้ว่าพืน้ที่จอดรถยนต์ของอสงัหาริมทรัพย์ในแต่ละโครงการที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน มี
มากกว่าจ านวนที่กฎหมายก าหนดแล้วก็ตาม หากผู้ ใช้บริการหรือผู้ เช่าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุน
รวมจะเข้าลงทนุ มีจ านวนเพิ่มขึน้หรือมีความต้องการในการจอดรถยนต์ในโครงการเพิ่มขึน้ อาจสง่ผล
ให้พืน้ที่จอดรถยนต์ของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในปัจจุบนั ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการ และ/หรือลกูค้าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ รวมถึงอาจ
สง่ผลให้จ านวนผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ใช้บริการในอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุลดลง
อยา่งมีนยัส าคญั และอาจกระทบตอ่รายได้ของกองทนุรวมในท้ายที่สดุ 

อย่างไรก็ดี ในอนาคตหากพืน้ที่จอดรถยนต์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ  
และ/หรือลกูค้าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ และกองทนุรวมเล็งเห็นความจ าเป็นใน
การเสริมศกัยภาพของทรัพย์ดงักลา่ว กองทนุรวมจะด าเนินการดงันี ้

1. เลอืกวิธีที่ดีที่สดุให้แก่กองทนุรวมในการจดัหาพืน้ท่ีจอดรถยนต์ให้เพียงพอแก่ความต้องการ 

2. การด าเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

นอกจากนี ้ทัง้อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุต่างก็ตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกบัพืน้ที่ให้บริการ
ของโครงการรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ซึ่งจะท าให้ลกูค้าและ/หรือผู้ประกอบการสามารถเดินทางได้
โดยสะดวกยิ่งขึน้ ดงันัน้ ปัจจยัดงักลา่วจะช่วยลดปัญหาพืน้ท่ีจอดรถยนต์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ได้ 

5. ความเสี่ยงจากการที่ ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนจะเข้าลงทุนไม่ให้ความยินยอมเข้าเป็น
คู่สัญญาเช่าและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม หรือไม่ต่อสัญญาเช่าและสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

ในการเข้าลงทนุของกองทนุรวมนัน้ เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุจะเข้าลงทนุ ในฐานะผู้ ให้เช่าจะ
ด าเนินการโอนสทิธิหน้าที่ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบัผู้ เช่าให้แก่กองทนุรวม โดยกองทนุรวม
จะรับโอนสทิธิหน้าที่และเข้าผกูพนักบัผู้ เช่าตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการดงักลา่ว ณ วนัที่กองทนุ
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รวมเข้าลงทนุ ทัง้นี ้หากผู้ เช่าไมใ่ห้ความยินยอมในการโอนสัญญาเช่าและสญัญาบริการ หรือหากผู้ เช่า
ไมท่ าสญัญาเช่าและสญัญาบริการกบักองทนุรวมตอ่ไป และกองทนุรวมไมส่ามารถหาผู้ เช่ารายใหมม่า
ทดแทนผู้ เช่าดงักลา่วได้ กรณีดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน 
และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี ผู้ ให้เช่าเดิมซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิมตกลงต่อกองทุนรวมว่าในระหว่างการขอความ
ยินยอมจากผู้ เช่าพืน้ท่ีในการโอนสทิธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการ ผู้ให้เช่าเดิมมีหน้าที่
ในการน าสง่ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากผู้ เช่าพืน้ท่ีให้แก่กองทนุรวม โดยจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว
จนกว่าผู้ เช่าพืน้ที่ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสญัญาเช่าและสญัญาบริการแก่
กองทนุรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6. ความเสี่ยงจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภยั  

กองทุนรวมอาจไม่สามารถจัดท าประกันภัยที่คุ้มครองความเสี่ยงบางประเภทที่อาจเกิดขึน้ ได้ หรือ
แม้ว่ากองทุนรวมสามารถจัดหาประกันภัยได้ แต่อัตราเบีย้ประกันอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่กองทนุรวมอาจได้รับ ดงัเช่น ภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อปี 
2553 และมหาอทุกภยัเมื่อปี 2554 ท าให้บริษัทประกนัได้เพิ่มเบีย้ประกนัภยั ซึ่งท าให้การประกนัภยั
ความเสียหายบางประเภทไม่คุ้มค่าที่จะท าประกันภัย หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่มิได้อยู่ภายใต้การ
คุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัภยั เช่น การก่อการร้ายหรือการเวนคืน เป็นต้น ความเสยีหายนัน้เกินกวา่
วงเงินท่ีครอบคลมุตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกองทนุรวมไมส่ามารถเรียกเงินประกนัได้ครบถ้วนตาม
กรมธรรม์ ซึ่งปัจจัยเหล่านีอ้าจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ผล
ประกอบการและสถานะของกองทนุรวม นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจมีความเสีย่งในเร่ืองของระยะเวลา
คุ้มครอง 24 เดือนของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอาจไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึน้แก่
กองทนุรวม อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการเห็นว่าการจดัท าประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงักลา่วไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่กองทนุรวม 

ทัง้นี ้กองทนุรวมได้จดัให้มีการประกนัอคัคีภยัและวินาศภยัต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครอง
ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้แก่ทรัพย์สนิ ได้แก่ การประกนัวินาศภยั (ไมร่วมถึงกรณีการก่อการร้าย) การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยธุรกิจเสียหาย และการประกันภัยเพื่อประโยชน์ของ
บคุคลภายนอก และมีความคุ้มครองความเสยีหายในจ านวนที่เหมาะสมแล้ว 

7.  ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินของ ซี .พี .แลนด์  ซึ่ ง เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์อาจถกูพิจารณาว่าท าขึน้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือบริษัทในเครือ 

เนื่องจาก ซี.พี.แลนด์  ซึ่งเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมมีการบริหารโครงการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน ดังนัน้ กลยุทธ์และนโยบายการบริหาร
ทรัพย์สินของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ อาจถกูมองว่าเป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อตนเอง และ/หรือบริษัท
ในเครือด้วยกนัเอง หรืออาจถกูมองวา่เป็นการแขง่ขนัโดยตรงกบักองทนุรวม 
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อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการได้จดัให้มีแนวทางการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยมีการก าหนดนโยบาย
การเปลี่ยนผู้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีสิทธิเปลี่ยนผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ได้หากผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ขาดคณุสมบตัิหรือด าเนินการอนัก่อให้เกิดความความ
ขดัแย้งต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมและส่งผลให้กองทุนรวมได้รับความเสียหาย นอกจากนี ้ใน
ปัจจบุนั ซ.ีพี.แลนด์  มีการบริหารทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุ 
คือ อาคารธาราสาทร อาคารศิวดล อาคารสีบญุเรือง อาคารเซ็นจูร่ี เดอะ มวูีพลาซ่า และศนูย์ประชุม
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จ ากดั (มหาชน) ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) ชัน้ 11 โดยเป็นการให้บริการใน
รูปแบบการบริหารระบบวิศวกรรม ซึ่งพิจารณาว่าไม่มีความขัดแย้งต่อการจัดหาผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม นอกจากนี ้ด้วยความที่อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนทัง้ 3 โครงการ เป็น
ทรัพย์สินที่มีศกัยภาพตัง้อยู่ในท าเลที่มีระบบคมนาคมที่สะดวกครบครัน จึงเป็นที่น่าสนใจและดึงดูด
ลกูค้าผู้ เช่าส านกังาน ร้านค้าปลกีและผู้มาใช้บริการจบัจ่ายใช้สอยเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ กลุม่เป้าหมาย
ลกูค้าของอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะเข้าลงทนุทัง้ 3 โครงการจึงแตกต่างจากอาคารอื่นๆ ที่ ซี.พี.
แลนด์  ปัจจุบนับริหารทรัพย์สินอยู่ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุรวม ในสญัญาว่าจ้างบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์มีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ห้ามมิให้ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ด าเนินธุรกิจที่มีลกัษณะ
เป็นการแข่งขนักบักองทนุรวม ดงันัน้ จากปัจจยัดงักลา่ว การบริหารอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมจะ
เข้าลงทนุของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จึงไมเ่ป็นการก่อให้เกิดการแขง่ขนัโดยตรงกบักองทนุรวม 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน เพดาน 
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ

เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ ไมเ่รียกเก็บ - 

คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ ไมเ่รียกเก็บ - 

คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน - ตามอตัราที่ธนาคาร
พาณิชย์ก าหนด (ถ้าม)ี 

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ ไมเ่รียกเก็บ - 

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจ าน าหน่วยลงทุนกับนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ  

- ตามอตัราที่บริษัทจดัการ 
และ/หรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุก าหนด 

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือ
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จา่ยจริง 

- ตามอตัราที่บริษัทจดัการ 
และ/หรือนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุก าหนด 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เพดาน 
ค่าใช้จ่าย 

ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม ทัง้นี ้ไมต่ า่
กวา่ 3,000,000 บาท ตอ่ปี 

- 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

ผู้ดแูลผลประโยชน์สามารถ
เบิกคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ในการ
ไปตรวจสอบทรัพย์สนิจาก
กองทนุรวมได้ เช่น 
คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง 
คา่ที่พกั และคา่ธรรมเนยีม
ตา่ง ๆ เป็นต้น - 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เพดาน 
ค่าใช้จ่าย 

ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวม 

- 

คา่ธรรมเนียมผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ - - 

คา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บคา่เชา่ ช าระเป็นรายเดือน ในอตัราร้อยละ 3.50  ของ
รายได้รวมจาก
อสงัหาริมทรัพย์ (Gross 
Property Revenue)  
รายเดือน 

“รายได้รวมจาก
อสังหาริมทรัพย์ (Gross 
Property Revenue)” 
หมายถึง รายได้ทัง้หมดที่
กองทนุรวมได้รับจากการ
จดัหาประโยชน์ในโครงการ 
รวมถึงรายได้จากคา่บริการ
ที่จอดรถ รายได้จากพืน้ที่
สง่เสริมการขาย 
(Promotion  Area)  รายได้
จากการจดักิจกรรมใน
โครงการ และรายได้จาก
ร้านค้ารถเข็น หรือซุ้ม
จ าหนา่ยสนิค้า (Kiosk) และ
รายได้จากการให้บริการ
ระบบก๊าซหงุต้ม เป็นต้น 
แตไ่มร่วมถึงดอกเบีย้รับ 
รายได้ภาษีโรงเรือนที่เรียก
เก็บจากผู้ เช่าพืน้ที่ และ
รายได้จากการให้บริการ
ระบบไฟฟ้าและระบบ
น า้ประปา 

 



หนงัสือชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัที่ 7 พฤศจิกายน 2556 
 110   
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เพดาน 
ค่าใช้จ่าย 

ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการระบบสาธารณปูโภค ช าระ
เป็นรายเดือน 

ในอตัราร้อยละ 0.50 ของ
รายได้จากการให้บริการ
ระบบสาธารณปูโภค ราย
เดือน 

“ระบบสาธารณูปโภค” 
หมายถึง ระบบไฟฟ้าและ
ระบบน า้ประปา 

 

คา่ธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย์ ในอตัราร้อยละ 0.30 ตอ่ปี 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวมของเดือน
ก่อนหน้านัน้ โดยจะช าระ
เป็นรายเดือน 

“มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ” 
หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวมที่
บริษัทจดัการได้ค านวณ
ตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุรวม 
ซึง่ค านวณ ณ วนัท าการ
สดุท้ายของเดือน 

 

คา่ธรรมเนียมพเิศษเพื่อสร้างแรงจงูใจในการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ ช าระเป็นรายเดอืน 

ในอตัราร้อยละ 2.35 ของ
ก าไรสทุธิจาก
อสงัหาริมทรัพย์ (Net 
Property Income) ราย
เดือน 

“ก าไรสุทธิจาก
อสังหาริมทรัพย์ (Net 
Property Income)” 
หมายถึง รายได้ทัง้หมดที่
กองทนุรวมได้รับจากการ
จดัหาประโยชน์ในโครงการ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เพดาน 
ค่าใช้จ่าย 

ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

รวมถงึรายได้จากคา่บริการ
ที่จอดรถ รายได้จากพืน้ท่ี
สง่เสริมการขาย 
(Promotion  Area)  รายได้
จากการจดักิจกรรมใน
โครงการ และรายได้จาก
ร้านค้ารถเข็น หรือซุ้ม
จ าหนา่ยสนิค้า (Kiosk) 
และรายได้จากการ
ให้บริการระบบก๊าซหงุต้ม 
เป็นต้น แตไ่มร่วมถึง
ดอกเบีย้รับ รายได้ภาษี
โรงเรือนท่ีเรียกเก็บจากผู้
เช่าพืน้ท่ี และรายได้จาก
การให้บริการระบบไฟฟ้า
และระบบน า้ประปา  หกั
ด้วยต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการ
จดัหาประโยชน์ในโครงการ 
ทัง้นี ้คา่ใช้จา่ยดงักลา่วไม่
รวมคา่ธรรมเนยีมการเรียก
เก็บคา่เชา่ตามข้อ 1 
คา่ธรรมเนียมการบริหาร
จดัการระบบ
สาธารณปูโภคตามข้อ 2 
คา่ธรรมเนียมการบริหาร
อสงัหาริมทรัพย์ตามข้อ 3 
และคา่ใช้จา่ยภาษีโรงเรือน 

คา่คอมมิชชัน่ (Commission Fees) จากการจดัหาผู้ เชา่ เมื่อ
มีการท าสญัญาเช่ากบัผู้ เชา่รายใหม ่หรือมีการตอ่สญัญา
เช่า 

ก. ในกรณีผู้ เชา่รายเดมิ
ตอ่สญัญาเช่า 

- ระยะเวลาการเชา่
เทา่กบัหรือมากกวา่ 3 
ปี ขึน้ไป คา่คอมมชิชัน่
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เพดาน 
ค่าใช้จ่าย 

ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

จะเทา่กบัคา่เชา่และ
คา่บริการคร่ึงเดือน แต่
ในกรณีที่ระยะเวลา
การเช่าไมถ่งึ 3 ปี คา่
คอมมิชชัน่จะเทา่กบั
คา่เช่าและคา่บริการ
คร่ึงเดอืน คณูกบั
สดัสว่นของระยะเวลา
การเช่าที่ไมถ่งึ 3 ปี 
ดงักลา่ว 

ข. ในกรณีท าสญัญากบั 
ผู้ เช่ารายใหม ่ 

- ระยะเวลาการเชา่
เทา่กบัหรือมากกวา่ 3 
ปี คา่คอมมิชชัน่จะ
เทา่กบัคา่เช่าและ
คา่บริการ 1 เดือน แต่
ในกรณีที่ระยะเวลา
การเช่าไมถ่งึ 3 ปี คา่
คอมมิชชัน่จะเทา่กบั
คา่เช่าและคา่บริการ 1 
เดือน คณูกบัสดัสว่น
ของระยะเวลาการเช่า
ที่ไมถ่ึง 3 ปี ดงักลา่ว 

คา่ธรรมเนียมการควบคมุงาน (overseeing works) ซึง่จะถือ
เป็นคา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร (Renovation cost) 

ในอตัราร้อยละ 2 ของ
คา่ใช้จา่ยในปรับปรุงอาคาร
ตามที่ได้รับอนมุตัิจาก
กองทนุรวมตามที่จา่ยจริง 
ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการ
บ ารุงรักษาอาคารท่ีกระท า
การเป็นปกติ และต้นทนุ
การซือ้ทรัพย์สนิท่ีกระท า
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เพดาน 
ค่าใช้จ่าย 

ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

การเป็นปกต ิ

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษากองทนุรวม      

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษารายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 
ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุรวม 

- 

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษากรณีที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือเปลีย่น
มือของอสงัหาริมทรัพย์ในแตล่ะครัง้ 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 
3.00 ของมูลค่าการซือ้ 
ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือ
ของอสงัหาริมทรัพย์ในแต่
ละครัง้ 

- 

คา่ที่ปรึกษาอื่นของกองทนุรวม เช่น คา่ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน 
คา่ที่ปรึกษากฎหมาย คา่ทนายความ คา่ที่ปรึกษาผู้คมุงาน
ก่อสร้าง คา่จ้างวิศวกรคมุงานก่อสร้างและ/หรือประเมิน
คณุภาพงาน เป็นต้น  

- ตามทีจ่่ายจริง  

คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน    

ก) กรณีที่เสนอขายครัง้แรก  ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 
ของจ านวนเงินท่ีระดมทนุ
ได้ 

 

ข) กรณีที่มีการเพิ่มทนุ  ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 
ของจ านวนเงินท่ีระดมทนุ
ได้ในแตล่ะครัง้ 

 

ค)  กรณีอื่น ๆ   ตามทีจ่่ายจริง แตท่ัง้นีจ้ะ
ไมเ่กิน 5,000,000 บาทตอ่

ปี 

คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุ ในการเสนอขาย
ครัง้แรกและครัง้ตอ่ไป 

ไมเ่กินร้อยละ 3.00  ของ
จ านวนเงินท่ีจดัจ าหนา่ย 

- 

คา่เบีย้ประกนัภยั - ตามทีจ่่ายจริง  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เพดาน 
ค่าใช้จ่าย 

ที่คาดว่าจะเรียกเก็บ 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการลงทนุ (ยกเว้นกรรมการลงทนุท่ี
เป็นตวัแทนจากบริษัทจดัการ) 

ไมเ่กิน 20,000 บาท  
ตอ่ครัง้ ตอ่คน 

- 

คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการ
ขาย 

   

ก) ในการเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กิน 20,000,000 บาท - 

ข) ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  ไมเ่กิน 5,000,000 บาท ตอ่
การเพิม่ทนุแตล่ะครัง้ 

- 

คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้นกัลงทนุ
ทัว่ไปทราบข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวม   

ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ตอ่
ปีบญัชี 

- 

* ค่าธรรมเนียมดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดท านองเดียวกนั 
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ค ำเตอืน/ข้อแนะน ำ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 

 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท ไม่ได้
ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัท
จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่ อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูล
โครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้สนับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน 

 

หนงัสอืชีช้วนฉบบันีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 
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บทสรปุผูบริหาร 
 

 อัตราคาเชายังคงสูงขึ้นและความตองการอาคารสํานักงาน ในยานธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) ของ
กรุงเทพมหานคร ยังคงอยูในระดับสูง 

 ในชวง 2-3 ปขางหนา อุปทานท่ีเพ่ิมขึ้นของอาคารสํานักงานในเขตกรุงเทพมหานครมีอยูอยางจํากัด 
เน่ืองจากขอจํากัดเก่ียวกับท่ีดิน ที่หายาก  

 อุปสงคของตลาดยังคงแข็งแรงจึงคาดการณวาอตราการเชาพ้ืนท่ีและอัตราการขึ้นคาเชาของอาคาร
สํานักงานจะยังคงดีและเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
 

ภาพรวมของตลาด 
 
อุปสงค 
 
เศรษฐกิจไทยสดใสในชวงไตรมาสแรกของป 2556 ดังน้ันดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจจึงยังคงเปนบวกนับต้ังแต
เหตุการณน้าํทวมเม่ือป 2554 แมวาจะเริ่มติดลบเล็กนอยจากความกังวลเรือ่งผลคาเงินบาทแข็งท่ีอาจมีผลตอ
ภาคสงออก 
 

 

ท่ีมา:ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

หมายเหตุ:  ดัชนีมีคาเทากับ 50 หมายถึง ความเช่ือม่ันทางธุรกิจทรงตัว 
ดัชนีมีคามากกวา 50 หมายถึง ความเช่ือม่ันทางธุรกิจดีขึ้น 
ดัชนีมีคานอยกวา 50 หมายถึง ความเช่ือม่ันทางธุรกิจลดลง 
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อุปสงคความตองการพ้ืนท่ีสาํนักงานในกรุงเทพมหานคร ยังคงเติบโตตอเน่ืองต้ังแตการเลือกต้ังเม่ือกลางป 2554 
กลุมอาคารสาํนักงานท่ีไดรับความตองการสูงจะเปนอาคารสาํนักงานท่ีสามารถเดินทางเช่ือมโยงกับทางดวนและ
บริการขนสงมวลชนตางๆ ตลอดจนหางสรรพสินคา มีระดับราคาท่ีแขงขนัได และอาคารมีคุณภาพ 
 

 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
อัตราการเชาสํานักงานในกรุงเทพมหานครในไตรมาสที่ 1 ป 2556 อยูที่ 88.02% หรือเพ่ิมขึ้น 2.88% เม่ือเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอนหรือเพ่ิมขึ้น 0.45% เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา อาคารสํานักงานท่ีอยูในยานธุรกิจ
กลางเมือง (ซีบีดี) และอาคารสํานักงานท่ีอยูใกลกับแนวบริการขนสงมวลชนเปนท่ีตองการสูงสุด อาคารสํานักงาน
เกรดเอ เปนท่ีตองการมากเปนพิเศษโดยมีอัตราการเชาสูงขึ้นเปนอยางมากหรือเพ่ิมขึ้น 6.20% เม่ือเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอนและเพ่ิมขึ้น 0.99% เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  

อัตราการเชา (%)
เกรด เอ บี ซี ทั้งหมด

Q2 2555 83.24% 88.28% 87.33% 86.01%
Q3 2555 85.02% 88.98% 88.18% 87.18%
Q4 2555 86.25% 89.05% 87.97% 87.57%
Q1 2556 87.25% 89.17% 88.09% 88.02%
Q-o-Q 0.99% 0.12% 0.12% 0.45%
Y-o-Y 6.20% 1.64% 0.49% 2.88%
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ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
อุปทาน 

ในไตรมาสที่ 1 ป 2556 อุปทานของสํานักงานในกรุงเทพรวมอยูที่ 4,628,564 ตารางเมตร ซ่ึงตัวเลขน้ีไมได
เปลี่ยนแปลงมานานหลายไตรมาสแลว แตเราคาดวาจะมีพ้ืนที่อุปทานใหมประมาณ 57,000 ตารางเมตร เขาสู
ตลาดในชวงครึ่งหลังของป 2556 และเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 200,529 ตารางเมตรในป 2557  
หมายเหตุ: ตัวเลขน้ีไมรวมอาคารท่ีมีหลายเจาของและอาคารสํานักงานที่มีขนาดเล็กกวา 5,000 ตางเมตร  
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ความตองการใชพ่ืนท่ี
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เศรษฐกจิเพ่ิมฟนฟู 
ชวงเลือกตั้งใหญ 
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อุปทานในอนาคต 

อุปทานในอนาคตสวนมากจะอยูนอกพ้ืนท่ีที่จัดวาเปนยานธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) จากยอดพ้ืนท่ีทั้งหมด 200,529 
ตารางเมตร ซ่ึงจะเขาสูระบบในปหนาน้ันจะมีพ้ืนท่ีประมาณ 56,000 ตารางเมตร ที่อยูในยานธุรกิจกลางเมือง  
(ซีบีดี) สวนท่ีเหลือจะอยูในยานถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน  
 
อุปทานในอนาคต เน้ือท่ี (ตารางเมตร) สรางเสร็จ ถนน 
The 9th Tower A 33,898 2556 พระราม 9 

The 9th Tower B 23,530 2556 พระราม 9 

  57,428   

Equinox  19,205 2557 พลหลโยธิน วภิาวดี
AIA Capital Center 59,694 2557 รัชดาภิเศก 

UBC III (Bhiraj Tower) 50,000 2557 สุขุมวทิ 

Magnolia Ratchadamri Boulevard 6,000 2557 ราชดําร ิ

G-Land Tower 65,630 2557 พระราม 9 

  200,529   
Golden Land Rama IV 48,071 2558 รัชดาภิเษก-พระราม 4

  48,071   

AIA Sathorn 38,500 2559 สาทร 

Central Lumpini Park 40,000 2559 พระราม 4 

  78,500   
 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

อัตราคาเชา 
อัตราคาเชา (บาท/ตรม./เดือน)

เกรด เอ บี ซี ทั้งหมด 
Q2 2555 642.84 533.81 399.62 525.42
Q3 2555 646.51 533.81 402.78 527.70
Q4 2555 652.44 536.09 404.15 530.89
Q1 2556 669.72 539.89 410.94 540.18
Q-o-Q 2.65% 0.71% 1.68% 1.75%
Y-o-Y 5.76% 2.05% 3.63% 3.96%

 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
อัตราคาเชาเฉลี่ยสูงขึ้น 3.96% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรือสูงขึ้น 1.75% เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผาน
มา โดยมีการเติบโตในทุกภาคสวนของตลาดอาคารสํานักงาน อาคารสํานักงานเกรดเอ ปรับตัวขึ้นสูงสุดท่ี 2.65% 
จากไตรมาสกอน หรือเพ่ิมขึ้น 5.76% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงถือวาเปนตัวเลขการเติบโตแบบปตอ
ปที่สูงท่ีสุดเทาท่ีเราเคยพบมา เน่ืองจากเจาของอาคารตอบสนองตออุปสงคที่เพ่ิมขึ้นและอัตราการเชาท่ีสูงขึ้น 
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ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

แนวโนมอัตราคาเชาในชวง 2-3 ปขางหนามีการปรับตัวสูงขึ้นในภาพรวมของอุตสาหกรรม เน่ืองจากราคาท่ีดิน 
และคากอสรางท่ีสูงขึ้น สงผลใหอุปทานท่ีขึ้นใหมมีอัตราคาเชาท่ีสูงขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหอุตสาหกรรมโดยรวมมีการ
ปรับขึ้นตาม 
 

กราฟขางใตนี้แสดงอัตราคาเชาตํ่าสุดและสูงสุดท่ีประกาศของอาคารสํานักงานบนถนนสายหลักในยานธุรกิจ
กลางเมือง 
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ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

หมายเหตุ: อัตราคาเชาน้ีเปนอัตราคาเชาท่ีทางอาคารเสนอเชา 
 
สําหรับยานธุรกิจกลางเมืองน้ันถนนวิทยุเปนถนนสายหลักท่ีคาเชาเฉลี่ยสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับสูงสุด 
1,000 บาทตอตารางเมตรตอเดือน ซ่ึงใกลจะเปนระดับท่ีสูงสุดเปนประวัติการณ ตามดวยถนนสุขุมวิทท่ี 900 บาท
ตอตารางเมตรตอเดือน และถนนสาทรท่ี 850 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
 

เกรด CBD Non-CBD ความแตกตาง 
เอ 753.14 608.00 145.14 
บี 648.52 490.00 158.52 
ซี 528.86 381.20 147.66 

เฉลี่ย 150.44 
 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

หมายเหตุ: อัตราคาเชาน้ีเปนอัตราคาเชาท่ีทางอาคารเสนอเชา 
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โดยเฉลี่ยแลวอาคารสํานักงานเกรดเอ ในยานท่ีไมไดเปนธุรกิจกลางเมือง จะมีคาเชาตํ่ากวายานธุรกิจกลางเมือง 
(ซีบีดี) ประมาณ 150 บาทตอตารางเมตรตอเดือน หากผูเชาใชพ้ืนท่ี 200 ตารางเมตร ความแตกตางตรงจุดน้ีก็จะ
สูงกวา 1,000,000 บาทเล็กนอย ตลอดระยะเวลาการเชาปกติสามป 
 
ตลาดอาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมือง 
 

 
 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
อุปทาน 

อุปทานในตลาดสํานักงานยานธุรกิจกลางเมืองยังคงท่ีอยู 2,319,550 ตารางเมตร คงท่ีมานับต้ังแตไตรมาสที่ 3 ป 
2554 

หมายเหตุ: ตัวเลขน้ีไมรวมอาคารท่ีมีหลายเจาของและอาคารสํานักงานท่ีมีขนาดเล็กกวา 5,000 ตางเมตร  
: อาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมืองนั้นหมายถึงอาคารสํานักงานท่ีต้ังอยูในถนนสาทร สีลม วิทยุ  
ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ราชดําริ พระราม1 พระราม 4 อโศก-รัชดา สุขุมวิทตอนตน สุรวงค 

 
อุปสงค 

อัตราการเชาสํานักงานในธุรกิจกลางเมือง อยูที่ 90.28% หรอืเพ่ิมขึ้น 3.78% เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป
กอนหรือเพ่ิมขึ้น 0.85% เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา ตลาดอาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมือง (ซีบีดี) มีความ
ตองการใชพ้ืนท่ีสูง เน่ืองจากทําเลท่ีต้ังกลางเมือง และทําเลซ่ึงอยูใกลกับแนวบริการขนสงมวลชน 
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อัตราการเชา (%) - ยานธุรกิจกลางเมือง 
เกรด เอ บ ี ซี รวม 

Q2-2555 85.83% 89.44% 93.29% 88.19%

Q3-2555 86.93% 90.35% 93.48% 89.06%

Q4-2555 87.71% 90.38% 93.11% 89.43%
Q1-2556 89.12% 90.59% 93.17% 90.28%
Q-o-Q % 1.41% 0.21% 0.06% 0.85%

Y-o-Y % 5.81% 1.98% 0.33% 3.78%
 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
เม่ือเราเปรียบเทียบในแตละเกรดเราจะเห็นไดวา ความตองการในสํานักงานเกรดซีนั้นสูงท่ีสุด ตามดวยเกรดบีและ
เกรดเอ อยางไรก็ตามเม่ือเราดู แนวโนมใน 3 ปยอนหลัง จะเห็นไดวาอัตราการเชาในเกรดเอ นั้นมีความผันผวน
มากกวาเกรดอื่น และก็เปนอัตราการเชาในเกรดเอนั้นเองท่ีปรับตัวอยางเห็นไดชัดในปที่ผานมา โดยอัตราการเชา
อยูที่ 89.12% เพ่ิม 5.81% เม่ือเทียบกับปที่แลวและเพ่ิมขึ้น 1.41% จากไตรมาสท่ีผานมา 
 

 
 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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อัตราคาเชา 
 

 
 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
อัตราคาเชาในอาคารสํานักงานยานธุรกิจกลางเมืองมีการเติบโตในทุกเกรดอยางตอเน่ือง และมีแนวโนมท่ีจะ
เติบโตตอไปอีกในอนาคต 

หากมองถึงการเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชาในแตละเกรดน้ัน เราจะพบวาเกรดเอน้ันมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับเกรดอื่น โดยท่ีเพ่ิมไปถึง 7.15% ในปที่แลวและเพ่ิมขึ้น 3.79% ในไตรมาสกอน 
 

ราคาคาเชา (บาท/ตรม/เดือน)
เกรด เอ บี ซี

Q2-2555 673.03 604.10 462.79
Q3-2555 677.78 604.10 470.08
Q4-2555 685.85 608.17 470.08
Q1-2556 711.82 613.60 487.38
Q-o-Q % 3.79% 0.89% 3.68%
Y-o-Y % 7.15% 2.49% 5.92%

 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 

400.00 

450.00 

500.00 

550.00 

600.00 

650.00 

700.00 

750.00 

T
H

B
/s

q
.m

./
m

o
n
th

ราคาคาเชา - ยานธุรกิจกลางเมือง

Grade A Grade B Grade C



Ref : R0209/2013-1 
ภาพรวมตลาดอาคารสํานักงานในกรุงเทพมหานคร  
ไตรมาส 1 ป 2556            
 

- 11 - 

ตลาดอาคารสํานักงานรอบนอกยานธุรกิจ 
 

 
 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
อุปทาน 

อุปทานในตลาดสํานักงานรอบนอกยานธุรกิจยังคงท่ีอยู 1,262,830 ตารางเมตร แตทวาในอนาคตอันใกลนี้จะมี
อาคารสํานักงานขึ้นโดยประมาณ 200,000 ตารางเมตร 
 
หมายเหตุ: ตัวเลขน้ีไมรวมอาคารท่ีมีหลายเจาของและอาคารสํานักงานท่ีมีขนาดเล็กกวา 5,000 ตางเมตร 

: อาคารสํานักงานรอบนอกยานธุรกิจน้ันหมายถึงอาคารสํานักงานท่ีต้ังอยูในถนนสาทร รัชดาภิเษก 
พญาไท เพชรบุรี อโศก รัชโยธิน ศรีอยุธยา วิภาวิดี พระราม 9 เอกมัย พหลโยธิน สุขุมวิทตอนปลาย 

 
อุปสงค 

อัตราการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานนอกยานธุรกิจในไตรมาส 1 นั้นเติบโตอยูที่ 90.56% เพ่ิมขึ้นจาก ไตรมาสกอน 0.73% 
และเพ่ิมขึ้นจากปที่แลว 3.12% 
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อัตราการเชา (%) - รอบนอกยานธุรกิจ 
เกรด เอ บ ี ซี รวม 

Q2-2555 83.08% 91.66% 88.29% 87.65% 

Q3-2555 83.27% 92.27% 89.72% 88.57% 

Q4-2555 86.47% 93.36% 90.05% 89.83% 
Q1-2556 88.37% 93.65% 90.36% 90.56% 
Q-o-Q % 1.90% 0.29% 0.31% 0.73% 

Y-o-Y % 6.27% 3.52% 1.33% 3.12% 
 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
อาคารสํานักงานเกรดเอรอบนอกน้ันมีความตองการใชพ้ืนท่ีตํ่า เม่ือเทียบกับเกรดอื่นๆ โดยอัตราการเชาน้ันอยูที่ 
88.37% แตขอมูลยอนหลังน้ันแสดงใหเห็นวาเกรดเอมีความตองการใชพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยตัวเลขลาสุดน้ัน
เพ่ิมขึ้นถึง 6.27% จากปที่แลวและเพ่ิมขึ้น 1.90% จากไตรมาสท่ีผานมา 
อาคารสํานักงานเกรดบีและซีมีแนวโนมความตองการใชพ้ืนท่ีที่เพ่ิมสูงขึ้นเชนเดียวกัน อัตรการเชาน้ันเพ่ิมขึ้นเรื่อย
ในชวงระยะ 3 ปที่ผานมา 
 

 
 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
อัตรการเชา 
 
คาเชาในอาคารสํานักงานนอกยานธุรกิจน้ันมีการเพ่ิมขึ้นทุกภาคสวน โดยเกรดซีนั้นเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุดตามดวยเกรด
บีและเกรดเอ 
 

ราคาคาเชา (บาท/ตรม/เดือน) 
เกรด เอ บ ี ซี 

Q2-2555 584.68 441.38 394.63

Q3-2555 586.41 441.38 395.18

Q4-2555 586.41 441.38 395.40
Q1-2556 595.05 446.50 402.31
Q-o-Q % 1.47% 1.16% 1.75%

Y-o-Y % 2.07% 1.83% 2.47%
 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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บทสรุป 

แนวโนมตลาดอาคารสํานักงานใหเชายังคงดีอยางตอเน่ือง จากภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีขึ้นอยางตอเน่ือง โดย
อุปทานในตลาดในอนาคตอันใกลที่มีอยูไมมากนักประกอบกับอุปสงคในตลาดท่ียังดีอยางตอเน่ืองจะสงผลให
อัตราการเชาและอัตราการปรับขึ้นคาเชาอยูในระดับดีและเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงอาคาร
สํานักงานในเขตซีบีดีและอาคารสํานักงานท่ีอยูใกลระบบขนสงมวลชน 

ในสวนตลาดท่ีนาจับตามองในชวงครึ่งหลังของป 2556 คือ อาคารสํานักงานในทําเลธุรกิจใหมๆ อยางรัชดาภิเษก 
เน่ืองจากเปนทําเลท่ีจะมีอุปทานใหมเขาสูตลาดสงผลใหเปนทําเลท่ีนาสนใจเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเปนทําเลขท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกับทางดวนและแนวบริการของระบบขนสงมวลชนตางๆ ตลอดจนหางสรรพสินคา รานคาปลกีทําใหผูเชา
พิจารณาวาอาจเปนทําเลท่ีมีศักยภาพในอนาคตมากขึ้น 
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เปรียบเทียบอัตราคาเชากับอาคารสํานักงานใกลเคียง CP Tower I 
 

เปรียบเทียบกับยอนหลัง สรางเมื่อ อัตราการเชา เนื้อที่ พื้นที่วาง 
ถนน BTS or MRT 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556-Q1 1 ป 2 ป 3 ป 

CP Tower I สีลม BTS 600 600 600 600 650 650 650 0.00% 0.00% 8.33% 2532 100.00% 36,000.00 0.00 
United Center สีลม BTS 650 620 620 620 700 670 670 0.00% -4.29% 8.06% 2536 89.31% 50,000.00 5,344.83 
Silom Complex สีลม BTS,MRT 680 680 650 680 680 700 700 0.00% 2.94% 2.94% 2534 99.26% 32,580.00 241.00 
Liberty Square สีลม BTS 525 650 650 600 600 650 650 0.00% 8.33% 8.33% 2537 91.74% 19,500.00 1,610.00 
Thaniya Bldg-BTS Wing สีลม BTS 650 650 650 650 650 700 7.69% 7.69% 7.69% - 100.00% 15,000.00 0.00 
Zuellig House สีลม BTS,MRT 675 675 675 675 675 675 675 0.00% 0.00% 0.00% 2548 87.13% 6,657.00 857.00 
Asia Sermkij Tower สีลม BTS - 650 650 650 650 650 650 0.00% 0.00% 0.00% - 96.35% 19,024.00 694.00 
Thaniya Plaza สีลม BTS 600 600 600 600 550 600 650 8.33% 18.18% 8.33% 2534 100.00% 15,000.00 0.00 
Kamol Sukosol Building สีลม BTS 480 450 450 450 470 500 500 0.00% 6.38% 11.11% 2534 98.84% 7,300.00 85.00 
เฉลี่ยตลาด 601.43 619.44 616.11 613.89 625.00 638.33 649.44 2.13% 3.98% 3.61% 95.61% 22,340.11 981.31 
เปรียบเทียบกับตลาด -1.43 -19.44 -16.11 -13.89 25.00 11.67 0.56 -0.02 -0.04 0.05 
CP Tower I เปรียบเทียบกับตลาด -0.24% -3.14% -2.61% -2.26% 4.00% 1.83% 0.09% 

 
ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
หมายเหตุ ราคาคาเชาที่แสดงในตารางเปนคาเชารวมกับคาบริการ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเงือนไขอื่น ๆ ของสัญญาอาทิเชน ภาษีโรงเรือน บริการอื่น ๆ  ที่สงผลตอการตั้งราคา
และเปนปจจัยสําคัญที่ผูเชาพิจารณาประกอบ 
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ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
อาคารสํานักงาน CP Tower I นั้นมีคาเชาเหนือตลาด โดยท่ีลาสุดมีอัตราคาเชามากกวาประมาณ 7.66% เม่ือ
เปรียบเทียบกับอาคารรอบขาง และอัตราการเชาน้ันอยูที่ 100% ซ่ึงอัตราการเชาของอาคารโดยรอบนั้นเฉลี่ยอยูที่ 
93.99% เราสรุปไดวาอาคาร CP Tower I มีความตองการเชาพ่ืนท่ีสูง ถึงแมวาคาเชาจะแพงกวาคาเชาฉลี่ยของ
ตลาดอาคารสํานักงานบริเวณน้ันๆ 
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เปรียบเทียบอัตราคาเชากับอาคารสํานักงานใกลเคียง CP Tower II 
 

เปรียบเทียบกับยอนหลัง สรางเมื่อ อัตราการเชา เนื้อที่ พื้นที่วาง 
ถนน BTS or MRT 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556-Q1 1 ป 2 ป 3 ป 

CP Tower II รัชดาภิเษก MRT 400 480 480 480 500 525 525 0.00% 5.00% 9.38% 2537 100.00% 50,000.00 0.00 
RS Tower รัชดาภิเษก MRT 400 400 400 400 430 430 430 0.00% 0.00% 7.50% 2537 100.00% 50,790.00 0.00 
Cyber World Tower A (Ratchada Squre) รัชดาภิเษก MRT 600 600 600 650 580 590 610 3.39% 5.17% -6.15% 2550 89.24% 38,306.00 4,122.03 
Cyber World Tower B (Ratchada Squre) รัชดาภิเษก MRT 600 600 600 600 580 590 610 3.39% 5.17% 1.67% 2550 35.97% 23,509.00 15,052.50 
Pakin Building รัชดาภิเษก MRT - 480 500 500 500 500 500 0.00% 0.00% 0.00% 2551 97.30% 34,500.00 933.00 
Forum Tower รัชดาภิเษก MRT 400 400 400 400 400 400 400 0.00% 0.00% 0.00% 2539 99.06% 27,000.00 253.00 
Le Concorde Tower รัชดาภิเษก MRT 550 550 580 530 550 550 550 0.00% 0.00% 3.77% 2540 94.78% 26,000.00 1,356.00 
Muang Thai Pathara Tower A รัชดาภิเษก MRT 480 500 500 480 550 550 550 0.00% 0.00% 14.58% 2537 100.00% 10,176.71 0.00 
Muangthai Patthara Tower B รัชดาภิเษก MRT 480 500 500 480 500 550 550 0.00% 10.00% 14.58% 2537 99.10% 16,366.90 147.00 
Olympia Thai Tower รัชดาภิเษก MRT 500 500 550 550 550 580 580 0.00% 5.45% 5.45% 2536 98.23% 14,500.00 257.00 
เฉลี่ยตลาด 490.00 501.00 511.00 507.00 514.00 526.50 530.50 2.43% 3.85% 3.03% 92.40% 29,114.86 2,212.05 
เปรียบเทียบกับตลาด -90.00 -21.00 -31.00 -27.00 -14.00 -1.50 -5.50 -2.43% 1.15% 6.34% 
CP Tower II เปรียบเทียบกับตลาด -18.37% -4.19% -6.07% -5.33% -2.72% -0.28% -1.04% 

 

ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
หมายเหตุ ราคาคาเชาที่แสดงในตารางเปนคาเชารวมกับคาบริการ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเงือนไขอื่น ๆ ของสัญญาอาทิเชน ภาษีโรงเรือน บริการอื่น ๆ  ที่สงผลตอการตั้งราคา
และเปนปจจัยสําคัญที่ผูเชาพิจารณาประกอบ 
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ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
อาคารสํานักงาน CP Tower II นั้นมีราคาคาเชาท่ีใกลเคียงกับอาคารสํานักงานในระแวกนั้น โดยมีคาเชาสูงกวา
อัตราคาเชาตลาดเพียงเล็กนอยท่ี 2.67% 
อัตราการเชาอาคารสํานักงาน ในพ่ืนท่ีนี้อยูที่ 91.64% และ อาคาร CP Tower II มีอัตราการเชาอยูที่ 100% 
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 เปรียบเทียบกับยอนหลัง สรางเมื่อ อัตราการเชา เนื้อที่ พื้นที่วาง 
 ถนน BTS or MRT 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556-Q1 1 ป 2 ป 3 ป 
CP Tower III พญาไท BTS - 480 500 500 500 0.00% 0.00% 4.17% 100.00% 9,800.00 0.00 
Phayathai Plaza พญาไท BTS 300 300 320 320 320 320 400 25.00% 25.00% 25.00% 2535 97.93%  57,798.00  1,194.00 
Wannasorn building พญาไท BTS - 500 350 500 500 0.00% 42.86% 0.00% 100.00%  27,000.00  0.00 
Siripinyo Bldg ศรีอยุธยา BTS 480 480 480 480 480 450 450 0.00% -6.25% -6.25% 2538 100.00%  18,000.00  0.00 
Sri Ayutthaya Bldg ศรีอยุธยา BTS 380 380 380 380 380 380 400 5.26% 5.26% 5.26% 2534 100.00%  12,600.00  0.00 
KSL Tower ศรีอยุธยา BTS 300 330 330 330 320 320 350 9.38% 9.38% 6.06% 2536 100.00%  12,500.00  0.00 
Bangkok Thai Tower ศรีอยุธยา BTS  - 400 400 450 450 450 450 0.00% 0.00% 0.00% 2538 100.00%  10,000.00  0.00 
Lertpanya Bldg ศรีอยุธยา BTS 280 300 300 320 320 380 380 0.00% 18.75% 18.75% 2541 95.14%    9,410.00  457.00 
Evergreen Place พญาไท BTS 290 290 290 290 350 550 450 -18.18% 28.57% 55.17% 2543 91.20%    7,000.00  616.00 
Phayathai Building พญาไท BTS 300 320 360 360 350 380 400 5.26% 14.29% 11.11% 2536 95.43%    5,531.00  253.00 
Boonvisut Bldg ศรีอยุธยา BTS 250 250 250 350 350 380 380 0.00% 8.57% 8.57% 79.26%    8,000.00  1,659.00 
L Building พญาไท BTS - - - - - 550 550 0.00% 2555 98.09%    5,500.00  105.00 
เฉลี่ยตลาด     322.50 338.89 345.56 387.27 379.09 430.00 434.17 13.43% 11.03% 24.44%  97.66% 15,261.58 357.00 
เปรียบเทียบกับตลาด           92.73 120.91 70.00 65.83 -13% -11% -20%         
CP Tower III เปรียบเทียบกับตลาด 23.94% 31.89% 16.28% 15.16% 

 
ที่มา: ฝายวิจัยและที่ปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
หมายเหตุ ราคาคาเชาที่แสดงในตารางเปนคาเชารวมกับคาบริการ แตอยางไรก็ตาม ยังมีเงือนไขอื่น ๆ ของสัญญาอาทิเชน ภาษีโรงเรือน บริการอื่น ๆ  ที่สงผลตอการตั้งราคา
และเปนปจจัยสําคัญที่ผูเชาพิจารณาประกอบ 
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ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
อาคารสํานักงาน CP Tower III มีราคาคาเชาสูงกวาราคาตลาดถึง 15.89% คาเชาเฉลี่ยในอาคารสํานักงาน
บริเวณน้ีมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยลาสุดน้ันเพ่ิมไปถึง 11.91% จากปที่แลว และเม่ือเราดูที่อัตราการ
เชาน้ัน อาคารสํานักงานบริเวณน้ีมีอัตราการเชาถึง 97.02% แสดงใหเห็นถึงความตองการของพ่ืนท่ีอาคาร
สํานักงานในยานน้ีอยางชัดเจน 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

100

200

300

400

500

600

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556-Q1

CP Tower III เปรียบเทียบกับตลาด

CP Tower III เฉลีย่ตลาด CP Tower III Vs เปรียบเทียบกับตลาด



 
 
 

 
 
 

ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร 
ไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref : R0210/2013-1 
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร  
ไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ. 2556        
 

 - 1 - 

บทสรุปผูบริหาร 
 
 อุปทานธุรกิจคาปลีกท่ีต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองกลุมศูนยการคา 

และคอมมิวนิต้ีมอลล ณ ไตรมาสแรกของปพ.ศ. 2556 อุปทานธุรกิจคาปลีก มีจํานวน 1,525,172 
ตารางเมตร ณ ไตรมาสแรกของปนี้ไมมีจํานวนอุปทานใหมเพ่ิมขึ้น  

 บริเวณท่ีมีศูนยการคามากท่ีสุดอยูที่บริเวณลุมพินี รองลงมาไดแกบริเวณถนนเพชรบุรี/พญาไท/ 
ราชปรารภ และบริเวณรัชดาภิเษกมีอุปทานศูนยการคามากเปนอันดับท่ี 3  

 อุปทานใหมที่เพ่ิมขึ้นต้ังแตปพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556 พบวาเปนอุปทานธุรกิจคาปลีกประเภทคอม
มิวนิต้ีมอลลถึง 17 แหง สวนจํานวนศูนยการคาท่ีเปดใหมในชวงปพ.ศ. 2550 ถึง 2556 มีจํานวน
ศูนยการคาเปดใหมทั้งสิ้น 7 แหง  

 บริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองเปนบริเวณท่ีมีศักยภาพสําหรับธุรกิจคาปลีกใน
รูปแบบศูนยการคาคอนขางสูง โดยอุปสงคในอนาคตมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ยานรัชดาภิเษก ซ่ึงปจจุบัน มีความตองการจากผูเชาในอัตราที่สูง เน่ืองจากการเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง
ของท่ีอยูอาศัยและอาคารสํานักงานในยานดังกลาว ในขณะท่ีอุปทานศูนยการคาท่ีจะเกิดขึ้นใหมใน
บริเวณน้ีมีคอนขางนอย เน่ืองจากขอจํากัดเก่ียวกับท่ีดิน ที่หายากและที่ดินท่ีมีขนาดใหญต้ังอยูในเมือง
มีจํานวนนอยมาก 

 บริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองเปนบริเวณท่ีมีศักยภาพสําหรับธุรกิจคาปลีกใน
รูปแบบศูนยการคาคอนขางสูง แตอุปทานศูนยการคาท่ีจะเกิดขึ้นใหมในบริเวณน้ีมีคอนขางนอย
เน่ืองจากขอจํากัดเก่ียวกับท่ีดิน ที่หายากและท่ีดินท่ีมีขนาดใหญต้ังอยูในเมืองมีจํานวนนอยมาก  

 ระดับราคาคาเชามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากจํานวนอุปทานท่ีมีนอย ในขณะท่ีอุปสงคมีจํานวน
มาก นอกจากน้ีราคาคาเชามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเน่ืองมาจากคากอสรางและราคาที่ดินท่ีปรับตัว
สูงขึ้น  
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ภาพรวมตลาดธุรกิจคาปลีก 
 

บริษัท ไนทแฟรงค ชาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําแนกประเภทธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยเปน 7 ประเภท 
ตามขนาด ลักษณะ ประเภทสินคา และ ระดับราคา รูปแบบของธุรกิจคาปลีกแบบตางๆรองรับความตองการของ
ผูบริโภคในแตละสถานท่ี ขึ้นอยูกับปจจัยหลักสําหรับผูประกอบการธุรกิจคาปลีก กลาวคือ ที่ดินท่ีวาง พ้ืนท่ีในหาง 
รวมถึงโอกาสในการลงทุน ปจจัยดังกลาวสามารถแบงธุรกิจคาปลีกออกเปน 7 ประเภทดังตอไปนี้ 

1. ศูนยการคา เปนอาคารขนาดใหญซ่ึงประกอบดวยธุรกิจคาปลีกหลากหลายประเภท โดยมีการวางทางเดิน
เพ่ือเช่ือมตอกันเพ่ือความสะดวก ศูนยการคาจะประกอบดวย หางสรรพสินคา รานคา ซุปเปอรมารเก็ต โดย
สวนใหญศูนยการคามักมีพ้ืนท่ีคอนขางใหญ นําเสนอสินคาหลากหลาย และมักต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมือง 
หรือรอบๆ ใจกลางเมือง 

2. หางสรรพสินคา เปนธุรกิจคาปลีกท่ีนําเสนอสินคาหลากหลายประเภท โดยปกติหางสรรพสินคามักจะขาย
สินคาอุปโภค บริโภค สินคาตกแตงบาน เครื่องใชไฟฟา หรือสินคาจากอุตสาหกรรมหนัก เชน สีทาบาน 
สุขภัณฑในหองนํ้า เครื่องสําอาง ตลอดจนสินคาเล็กๆ เชน กลองถายภาพ อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผา 
ของเลน อุปกรณกีฬา เปนตน หางสรรพสินคาโดยสวนใหญจะมีพ้ืนท่ีคอนขางใหญ และนําเสนอสินคา
หลากหลาย มักต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมือง หรือ ในบริเวณรอบๆ ใจกลางเมือง หางสรรพสินคาอาจมีสถานะ
เปนท้ังผูเชาและผูพัฒนาธุรกิจคาปลีก  

3. ไฮเปอรมารเก็ต เปนธุรกิจคาปลีกระดับใหญที่มีการเช่ือมรวมหางสรรพสินคาและซูเปอรมาเก็ตไวดวยกันใน
หาง ดังน้ัน ไฮเปอรมาเก็ตจึงเปนธุรกิจคาปลีกท่ีมีขนาดใหญประกอบดวยสินคาหลากหลาย ทั้งสินคาบริโภค 
และ สินคาอุปโภค โดยธุรกิจคาปลีกประเภทนี้จัดเตรียมสินคาท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน ไฮเปอรมาเก็ต
โดยท่ัวไปมีรูปแบบทางธุรกิจท่ีเนนดานปริมาณ ดังน้ันผลกําไรที่ไดรับคอนขางนอย เน่ืองจากไฮเปอรมาเก็ต
เปนธุรกิจขนาดใหญ ดังจะเห็นไดจากเทสโก โลตัสซ่ึงใชพ้ืนท่ีต้ังแต 6,000 – 30,000 ตารางเมตร สวนบ๊ิกซี ใช
พ้ืนท่ีต้ังแต 8,500 – 10,000 ตารางเมตร เพ่ือรองรับสินคาจํานวนมากเพ่ือจําหนายแกผูบริโภค ไฮเปอรมาร
เก็ต สวนใหญมีทําเลท่ีต้ังในบริเวณชานเมือง  เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงของรถยนต  

4. คอมมิวนิตี้มอลล เปนรูปแบบการแขงขันแบบใหมของธุรกิจคาปลีก ที่มีการปรับแตงใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนสวนใหญ เน่ืองจากผูบริโภคมีความตองการซื้อสินคาในสถานท่ีที่มีสินคา
ครบถวนและต้ังอยูใกลบาน คอมมิวนิต้ีมอลลเปนธุรกิจคาปลีกท่ีพ้ืนท่ีรานคาปลอยเชาไดอยางงายดาย ทั้งน้ี
เน่ืองจากความสะดวกในการเขาถึงของลูกคา โดยขับรถยนตจากบานเพียง 2-5 นาที โดยหางประเภทน้ีมี
รูปแบบท่ีสบายๆ โดยมีสินคาพรอม ลกูคาสามารถด่ืมกาแฟ รับประทานของวาง หรือรับประทานอาหารเย็น
ในบรรยากาศแบบพักผอน  

 



Ref : R0210/2013-1 
ภาพรวมตลาดศูนยการคาในกรุงเทพมหานคร  
ไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ. 2556        
 

 - 3 - 

5. สเปลเชียลตี้ สโตร  เปนรูปแบบธุรกิจคาปลีกท่ีประกอบดวยสินคากลุมหน่ึงกลุมใด หากแตวามีหลาย
หมวดหมู  โดยท่ีรานคาประเภทนี้จะมีสินคากักตุนไวเปนจํานวนมาก และหลายประเภท และผูประกอบการที่
มีความชํานาญในการใหบริการ นโยบายดานราคาโดยทั่วไปจะอยูในระดับราคาปานกลางถึงระดับราคาสูง  
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับรูปแบบและผูประกอบการ ธุรกิจคาปลกีรูปแบบน้ีมีหลายแบบ กลาวคือ รูปแบบการที่เจาของ
ดําเนินการเอง หรือ รูปแบบเครือขายโดยท่ีมีขอไดเปรียบในการซ้ือสินคาจํานวนมากและมีคลังเก็บสินคา 
ความหลากหลายของสินคาสามารถสรางความแตกตางระหวางธุรกิจคาปลีกประเภทน้ีกับหางสรรพสินคา
และซูเปอรมาเก็ต  

6. เอนเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ โดยท่ัวไปประกอบดวยสวนท่ีสรางความบันเทิง เชน โรงภาพยนตร ลาน
โบวลิ่ง คาราโอเกะ รานคา และ รานอาหาร เปนตน 

7. ธุรกิจคาปลีกสนับสนุน เปนธุรกิจคาปลีกท่ีเกิดขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับพนักงานบริษัทท่ีทํางานใน
อาคารสํานักงานน้ันๆ หรือ ผูพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยรวม เชน โครงการอาคารชุด หรือบานจัดสรร 
ประเภทธุรกิจในอาคารสํานักงานหรืออาคารที่พักอาศัยรวม โดยสวนมากไดแก รานอาหาร รานซักแหง มินิ
มารท ซุปเปอรมาเก็ต และ อื่นๆ ซ่ึงในปจจุบันรูปแบบธุรกิจคาปลีกประเภทน้ีมีจํานวนเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงในอาคารท่ีพักอาศัย เชน อาคารคอนโดมิเนียม และ โรงแรม 
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อุปทานธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานคร 
  

บริษัท ไนทแฟรงค ชาเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดจําแนกประเภทธุรกิจคาปลีกตามสถานท่ีต้ังเพ่ือสะดวกในการ
วิเคราะหออกเปน 2 เขต อันไดแก   

 บริเวณกลางใจเมือง 
 บริเวณน้ีเปนบริเวณท่ีไดรับความนิยมจากกลุมคนไทย นักทองเท่ียว รวมถึงชาวตางชาติที่ทํางานใน

กรุงเทพฯ บริเวณดังกลาวครอบคลุมพ้ืนท่ีต้ังแตถนนเพลินจิต  ถนนวิทยุ ถนนพระราม 1 ถนนพญาไท 
ถนนสาทร ถนนสีลม ถนนสุรวงศ ถนนเพชรบุรีมุงหนาไปแยกคลองตันถึงบริเวณทายซอยสุขุมวิท 39 
บริเวณสุขุมวิทต้ังแตซอย 1 ถึง ซอย 39 และสุขุมวิทขาเขาต้ังแตซอย 2 ถึง ซอย 26 รวมท้ังถนน
พระราม 4 ซ่ึงเริ่มต้ังแตบริเวณดานทายซอยสุขุมวิทซอย 26 ถึง สี่แยกพญาไท 

 บริเวณรอบใจกลางเมือง 
บริเวณน้ีเปนบริเวณท่ีคอนขางสะดวกเน่ืองจากต้ังอยูในเขตท่ีพักอาศัยทําใหการจราจรไมหนาแนน อยู
รอบนอกบริเวณใจกลางเมือง กลาวคือ ถนนสุขุมวิท เริ่มตนจากซอย 39 ถึง ซอย 71 ถนนเพชรบุรี 
เริ่มตนจากทายซอยสุขุมวิท 39 ไปถึงแยกคลองตัน ถนนรามคําแหงถึงแยกลําสาลี ถนนพระรามท่ี 9 
ถนนวิภาวดีรังสิตไปถึงแยกหลักสี่ ถนนราชวิถี ถนนกรุงเกษม ถนนเจริญกรุง ผานแมน้ําเจาพระยาไปยัง
ถนนจรัลสนิทวงศ ถนนรัชดา ทาพระ ถนนสมเด็จพระปนเกลา ชวงตนของถนนบรมราชชนนี ถนน
อิสรภาพ ถนนสิรินธร นอกจากน้ียังรวมถีงบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร ถนนพระราม 3 ถนน
พระราม 4 จากแยกซอยสุขุมวิท 26 ไปยังแยกซอยสุขุมวิท 46/1 

 บริเวณขอบกรุงเทพมหานคร 
 บริเวณน้ีเปนบริเวณท่ีเปนขอบของกรุงเทพฯ เปนบริเวณท่ีหนาแนนไปดวยโครงการบานจัดสรร อีกท้ัง

เปนบริเวณท่ีเขาถึงบริเวณกลางใจเมืองไดสะดวก ซ่ึงบริเวณขอบนอกกรุงเทพมหานครสามารถแบง
ออกไดเปน 3 สวนยอย ดังน้ี 

บริเวณฝงเหนือ เริ่มตนท่ีถนนวิภาวดีรังสิต จากแยกหลักสี่ ถนนแจงวัฒนะ ถนนเกษตรนวมินทร ถนน
ลาดพราว ถนนรามอินทรา ถนนรัตนาธิเบศธ ไปบริเวณแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันตก 

บริเวณฝงตะวันออก เริ่มตนท่ีสุขุมวิท ซอย 71 ไปยัง ถนนบางนาตราด ศรีนครินทร สําโรง เทพารักษ 
และสุขาภิบาล 1, 2 และ 3  
บริเวณฝงตะวันตก ประกอบดวยถนนราษฎรบูรณะ ถนนสุขสวัสด์ิ ถนนประชาอุทิศ ถนนพระราม 2 
ถนนราชพฤกษ และ ถนนเพชรเกษม 
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ภาพรวมธุรกิจคาปลีกในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ. 2556 

อุปทานธุรกิจคาปลีก ไตรมาสท่ี 1 ป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 5,921,226 ตารางเมตร โดยสวนใหญเปนประเภท
ศูนยการคา มีจํานวนพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 3,628,255 ตารางเมตร รองลงมาไดแก ไฮเปอรมารเก็ต และ คอม
มิวนิต้ีมอลล ซ่ึงมีจํานวนพ้ืนท่ี 679,950 ตารางเมตร และ 640,109 ตารางเมตร ตามลําดับ  
 

สถานท่ีตั้ง 
บริเวณใจ บริเวณรอบ บริเวณขอบกรุงเทพมหานคร รวมพื้นท่ี
กลางเมือง ใจกลางเมือง (ตารางเมตร) (ตารางเมตร)

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร)
ประเภทธุรกิจคาปลีก เหนือ ตะวันตก ตะวันออก 
ศูนยการคา 1,036,030 904,472 659,545 164,190 864,018 3,628,255 
หางสรรพสินคา 58,000 231,842 0 0 0 289,842 
ไฮเปอรมาเก็ต 40,000 184,450 185,500 140,000 130,000 679,950 
สเปลเชียลตี้ สโตร 4,300 60,000 72,000 61,000 77,500 274,800 
เอนเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ 0 74,200 25,748 10,000 12,000 121,948 
คอมมิวนิตี้มอลล 78,740 166,776 131,976 147,955 114,662 640,109 
ธุรกิจคาปลีกสนับสนุน 189,925 63,745 0 0 32,652 286,322 
รวม  (ตารางเมตร ) 1,406,995 1,685,485 1,074,769 523,145 1,230,832 5,921,226

 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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 อุปทานธุรกิจคาปลกีจําแนกตามประเภท 

อุปทานธุรกิจคาปลีกประเภทศูนยการคามีสัดสวนถึงรอยละ 61 ของอุปทานทั้งหมด ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
หางสรรพสินคารอยละ 5 คอมมิวนิต้ีมอลลมีสัดสวนรอยละ 11 ของอุปทานท้ังหมด ไลฟสไตลคอม
มิวนิต้ีมอลลไดกลายเปนวลีที่ติดปากของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเนื่องจากแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของ
ธุรกิจคาปลีกประเภทน้ีในกรุงเทพฯซึ่งมักต้ังอยูในยานชุมชนตางๆ 

 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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 อุปทานธุรกิจคาปลกีจําแนกตามสถานท่ีตั้ง 

อุปทานโดยสวนใหญต้ังอยูในบริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,828,746 ตารางเมตร บริเวณ
รอบใจกลางเมืองมีประมาณ 1,685,485 ตารางเมตร และ บริเวณใจกลางเมืองประมาณ 1,406,995 
ตารางเมตร  

ในปจจุบัน ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกเริ่มทําการพัฒนาโครงการในบริเวณขอบของกรุงเทพมหานคร
ดานฝงตะวันออกอันเน่ืองมาจากการขยายตัวของเมืองอีกท้ังการเปดใหบริการของสนามบินนานาชาติ 
ซ่ึงสามารถเห็นไดวาธุรกิจคาปลีกเริ่มเปดตัวในบริเวณดานน้ีเพ่ิมขึ้นและจะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
 

 
 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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อุปทานธุรกิจคาปลีกบริเวณใจกลางเมืองและรอบใจกลางเมือง  
 
การศึกษาธุรกิจคาปลีกน้ีมุงเนนบริเวณธุรกิจคาปลีกท่ีต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมือง
เทาน้ัน การศึกษาน้ีไมรวมธุรกิจคาปลีกท่ีต้ังอยูบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีการศึกษาธุรกิจคา
ปลีกน้ีศึกษาธุรกิจคาปลีกในกลุมศูนยการคาและคอมมิวนิต้ีมอลลเทาน้ัน ณ ไตรมาสแรกของปพ.ศ. 2556 อปุทาน
ธุรกิจคาปลีก มีจํานวน 1,525,172 ตารางเมตร ณ ไตรมาสแรกของปนี้ไมมีจํานวนอุปทานใหมเพ่ิมขึ้น หากแต
อุปทานใหมเปนจํานวนประมาณ 201,835 ตารางเมตร ไดเพ่ิมขึ้นในปพ.ศ. 2554 สวนในปพ.ศ. 2555 มีอุปทาน
ใหมเพ่ิมขึ้นประมาณ 84,855 ตารางเมตร  

 

 
 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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อุปทานจําแนกตามประเภทธุรกิจคาปลีก  
 

โดยอุปทานธุรกิจคาปลีกท้ังหมด 1,525,172 ตารางเมตร ต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมืองคิดเปนอัตรารอยละ 75 ของ
อุปทานท้ังหมด หรือ ประมาณ 1,144,668 ตารางเมตร สวนท่ีเหลือคิดเปนอัตราสวนรอยละ 25 ต้ังอยูในบริเวณ
รอบใจกลางเมือง โดยบริเวณรอบใจกลางเมืองเปนธุรกิจคาปลีกประเภทศูนยการคาประมาณ 249,743 ตาราง
เมตร สวนคอมมิวนิต้ีมอลลประมาณ 130,761 ตารางเมตร อยางไรก็ดีธุรกิจคาปลีกท่ีต้ังอยูในบริเวณใจกลางเมือง
สวนใหญเปนธุรกิจคาปลีกประเภทศูนยการคาซ่ึงมีอยูประมาณ 1,068,691 ตารางเมตร สวนคอมมิวนิต้ีมอลลมี
ประมาณ 75,977 ตารางเมตร  

 

ทําเลท่ีตั้ง รวมอุปทาน  
(ตร.ม.) 

อุปทาน ตาม รูปแบบ รวมจํานวน 

ชอปปงมอลล คอมมิวนิตี้มอลล ชอปปงมอลล คอมมิวนิตี้มอลล 

ยานธุรกิจ 1,144,668 1,068,691 75,977 30 10 

ตัวเมืองช้ันใน 380,504 249,743 130,761 5 17 

 
อุปทานจําแนกตามสถานท่ีตั้ง 

 
บริเวณท่ีมีศูนยการคามากท่ีสุดอยูที่บริเวณลุมพินีมีจํานวนอุปทานศูนยการคาประมาณ 601,391 ตารางเมตร 
รองลงมาไดแกบริเวณถนนเพชรบุรี/พญาไท/ราชปรารภ มีจํานวนศูนยการคาประมาณ 332,500 ตารางเมตร และ
บริเวณรัชดาภิเษกมีอุปทานศูนยการคามากเปนอันดับท่ี 3 หรือมีประมาณ 157,938 ตารางเมตร  
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อุปทานใหมธุรกิจคาปลีกจําแนกตามประเภท 
 

อุปทานใหมที่เพ่ิมขึ้นต้ังแตปพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2556 พบวาเปนอุปทานธุรกิจคาปลีกประเภทคอมมิวนิต้ีมอลลถึง 
17 แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 141,685 ตารางเมตร สวนจํานวนศูนยการคาท่ีเปดใหมในชวงปพ.ศ. 2550 ถึง 2556 มี
จํานวนศูนยการคาเปดใหมทั้งสิ้น 7 แหง คิดเปนพ้ืนท่ี 239,397 ตารางเมตร    

 

ป พ.ศ. 
ชอปปงมอลล คอมมิวนิตี้มอลล 

ตารางเมตร จํานวน ตารางเมตร จํานวน 
2550 - - 3,000 1 

2551 22,300 1 15,013 2 

2552 - - - - 

2553 - - 54,079 5 

2554 184,097 5 17,738 5 

2555 33,000 1 51,855 4 

รวม 239,397 7 141,685 17 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ในปพ.ศ. 2556 มีอุปทานใหมศูนยการคาเพ่ิมขึ้นเพียงแหงเดียวคือ เกทเวย เอกมัย ต้ังอยูบริเวณถนนสขุุมวิท ปาก
ซอยสขุุมวิท 42  สวนอุปทานใหมคอมมิวนิต้ีมอลลมีจํานวนเพ่ิมขึ้น 4 แหง คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 51,855 ตาราง
เมตร โดยสวนใหญอุปทานใหมต้ังอยูบริเวณรอบใจกลางเมืองถึง 54,855 ตารางเมตร  

 

ชื่อโครงการ รูปแบบ ทําเลท่ีตั้ง โซน พื้นท่ีเชา (ตร.ม.) 
Rain Hill คอมมิวนิตี้มอลล สุขุมวิท 47 ตัวเมืองช้ันใน 3,055 
Asiatique The iverfront คอมมิวนิตี้มอลล เจริญกรุง ยานธุรกิจ 30,000 

Gateway Ekamai ชอปปงมอลล สุขุมวิท 63 ตัวเมืองช้ันใน 33,000 
INT (Intersect) คอมมิวนิตี้มอลล พระราม 3 ตัวเมืองช้ันใน 6,000 
A Square คอมมิวนิตี้มอลล สุขุมวิท 26 ยานธุรกิจ 12,800 

รวม 84,855 
  

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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อุปทานใหม 
 

อุปทานพื้นท่ีคาปลีกในอนาคต ณ ป 2556

ชื่อโครงการ รูปแบบ ทําเลท่ีตั้ง โซน พื้นท่ีเชา ประมาณการ
กอสรางแลวเสร็จ

Central Embassy หางสรรพสินคา เพลินจิต ยานธุรกิจ 70,000 Q4 2556 
Siam Square 1 หางสรรพสินคา พระราม 1 ยานธุรกิจ 35,000 Q4 2556 

Emquartier หางสรรพสินคา สุขุมวิท 35 ยานธุรกิจ 50,000 Q4 2556- Q 2557
Mahanakorn Terrace หางสรรพสินคา สาทร ยานธุรกิจ 10,000 Q4 2556 
W District ตลาดคาปลีก สุขุมวิท 71 ตัวเมืองช้ันใน 4,520 Q4 2556 

The 9th Tower Retail หางสรรพสินคา รัชดาภิเษก ตัวเมืองช้ันใน 6,347 Q1 2556 
G-Land tower Retail หางสรรพสินคา รัชดาภิเษก ตัวเมืองช้ันใน 13,140 Q4 2557 

Raffle @ Nara คอมมิวนิตี้มอลล ตลาดคาปลีก นาราธิวาส ยานธุรกิจ 1,152 Q4 2556 
Quiss ตลาดคาปลีก สุขุมวิท 42 ยานธุรกิจ 3,300 Q3 2556 
Canapaya พระราม 3 - Sathorn (Canali) หางสรรพสินคา พระราม 3 ตัวเมืองช้ันใน 40,000 H2 2559 

Zy Walks ตลาดคาปลีก จุฬา ซอย 5 ยานธุรกิจ 25,027 2557 
The Up พระราม 3 ตลาดคาปลีก นาราธิวาส-พระราม 3 ตัวเมืองช้ันใน 6,000 Q4 2556 

Vanilla Moon ตลาดคาปลีก ถนนจันทร ตัวเมืองช้ันใน 6,000 Q3 2556 
Retail project by Streadgy 613 Co.,Ltd ตลาดคาปลีก พระราม 4 ยานธุรกิจ N/A N/A 
Gaysorn 2 หางสรรพสินคา ราชประสงค ยานธุรกิจ 7,000 2558 

Siamkij Building (Chula block L) หางสรรพสินคา พระราม 1 ยานธุรกิจ 9,500 2558 
Nihonmura Mall ตลาดคาปลีก สุขุมวิท 55 ยานธุรกิจ 2,000 Q4 2556 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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อุปทานยานถนนรัชดาภิเษก 

 

 
 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ในป 2525 - 2551 อุปทานรวมของตลาดศูนยการคาและคอมมูนิต้ีมอลลในยานถนนรัชดาภิเษกอยูที่ 201,137 
ตารางเมตร สวนในป 2552 ไมมีอุปทานเพ่ิมขึ้น โดยในป 2553 มีอุปทานใหมของศูนยการคาและคอมมูนิต้ีมอลล
เพ่ิมขึ้นจาก 201,137 ตารางเมตร เปน 201,519 ตารางเมตร หรือเพ่ิมขึน้ประมาณ 382 ตารางเมตร ซ่ึงยังเปน
พ้ืนท่ีที่นอยมาก หลงัจากนัน้ไดเกิดอุปทานรายใหมขึ้นจํานวนมาก โดยในป 2554 เพ่ิมขึ้นประมาณ 145,197 
ตารางเมตร โดยสวนใหญกระจายตัวอยูตามแนวรถไฟฟาและพ้ืนท่ีชุมชนหลักๆ สวนในป 2555 อุปทานของ
ศูนยการคาและคอมมูนิต้ีมอลลในเขตรอบใจกลางกรงุเทพมหานคร 20,000 ตารางเมตร สาํหรับ ไตรมาสท่ี 1ป 
2556 ยังไมมีอุปทานใหมที่จะเกิดขึ้นในบรเิวณใกลเคียง 
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อุปทานผูประกอบการศูนยการคายานถนนรัชดาภิเษก 

 

 
 
 

 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

จากกราฟดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาบรเิวณถนนรัชดาภเิษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟาบรเิวณใกลเคียง 
โดยศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด พระราม 9 เปนผูประกอบการรายใหญสุดในบริเวณดังกลาวดวยพ้ืนท่ีรวม 
24.11% หรือ 84,697 ตารางเมตร ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญจะอยูในขนาดทีใ่กลเคียงกันท่ี 40,000 – 47,850 ตารางเมตร 
สําหรบัโครงการเทอมินอล 21 มีพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด โดยมีสวนแบงพ้ืนที่ดังกลาวท่ี 11.38% หรือประมาณ 40,000 
ตารางเมตร  

ฟอรจูน ทาวน
12.49%

เซ็นทรัลพลาซา แก
รนด  พระราม 9

24.11%

เทอมนิอล 21 
11.38%ด ิเอ็มโพเรียม

13.62%

ด ิเอสพลานาด
12.31%

ยูเนีย่น มอลล 
12.48%

เซ็นทรัล พลาซา 
ลาดพร าว
13.62%

กราฟแสดงสดัสวนการครอบครองพืนทีศู่นยการคา
ยานถนนรชัดาภเิษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟ าบรเิวณใกลเคยีง
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เทอมนิอล 21 ด ิเอ็มโพเรียม ด ิเอสพลานาด ยูเน ีย่น มอลล  เซ็นทรัล พลาซา 
ลาดพราว

กราฟแสดงสดัสวนการครอบครองพืนทีศู่นยการคา
ยานถนนรชัดาภเิษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟ าบรเิวณใกลเคยีง
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อุปสงค 

 
อุปสงคธุรกิจคาปลีกบริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองมีอัตราการใชพ้ืนท่ีคอนขางสงู โดยเฉลี่ยอยู
ที่รอยละ 94.5 หากแตอัตราการใชพ้ืนท่ีศูนยการคาในบริเวณน้ีมีอัตราการใชพ้ืนที่คอนขางสงูกวาคอมมิวนิต้ีมอลล 
โดยอัตราการใชพ้ืนท่ีศูนยการคาอยูที่ประมาณรอยละ 95 สวนอัตราการใชพ้ืนท่ีคอมมิวนิต้ีมอลลอยูทีป่ระมาณ
รอยละ 88.9  

 
พื้นท่ีใหเชาจําแนกตามรูปแบบ

รูปแบบพื้นท่ีเชา รวม อุปทาน รวม มากขึ้น อัตราการ
ครอบครอง ตอ ป อัตราวาง ตอ ป 

ช็อปปงมอลล 1,318,434 1,252,502 95.0% 5.0% 

คอมมิวนิตี้มอลล 206,738 183,696 88.9% 11.1% 

รวม 1,525,172 1,436,198 94.2% 5.8% 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 
บริเวณถนนรัชดาภิเษกมีอัตราการใชพ้ืนท่ีสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 95.9 เน่ืองจากศูนยการคาโดยสวนใหญอยูใน
แนวรถไฟฟาใตดินซ่ึงสามารถเขาถึงไดงายสะดวกสบาย รองลงมาไดแกบริเวณลุมพินี อยูที่รอยละ 95.2 บริเวณท่ี
มีอัตราการใชพ้ืนท่ีตํ่าท่ีสุดคือ บริเวณถนนสีลม สาทรมีอัตราการใชพ้ืนท่ีอยูที่รอยละ 86.6 

 

ชุมซน อุปทานท้ังหมด 
(ตรม) 

อุปสงคท้ังหมด 
(ตรม) อัตราเชา 

ลุมพินี 604,510 575,695 95.2% 
สุขุมวิท 228,663 213,401 93.3% 

สีลม สาทร 98,743 85,520 86.6% 
เพชรบุรี พญาไท  332,500 314,470 94.6% 
รัชดาภิเษก 175,951 168,807 95.9% 

พระราม 3 84,805 78,305 92.3% 
 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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อัตราคาเชา 

อัตราเฉลี่ยของราคาคาเชาในธุรกิจคาปลีกคอนขางเทากันในแงของสถานท่ีต้ัง ผูประกอบการธุรกิจคาปลีก
สามารถคิดอัตราคาเชาท่ีสูงในพื้นท่ีที่มีจํานวนคนเดินมากท่ีสุด อัตราคาเชาเฉลี่ยในบริเวณใจกลางเมืองโดยเปน
พ้ืนท่ีที่อยูในช้ันลาง (G) อยูระหวาง 1,000 ถึง 3,500 บาท ตอ ตารางเมตร ตอเดือน สวนช้ันท่ีสูงขึ้นไปอัตราคาเชา
จะลดลงอยูที่ประมาณ 350 ถึง 2,600 บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน สวนอัตราคาเชาบริเวณช้ันลาง (G) ในเขต
รอบกลางใจเมืองมีอัตราคาเชาเฉลี่ยท่ี 800 ถึง 2,680 บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน หากชั้นท่ีสูงคิดอัตราคาเชา
จะอยูระหวาง 250 ถึง 2,100 บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน  

 

ทําเลท่ีตั้ง 
ช้ันลาง

(บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน) 
ช้ันท่ีสูงข้ึนไป  

(บาท ตอ ตารางเมตร ตอ เดือน) 
พื้นท่ียานธุรกิจ 1,000-3,500 350-2,600 
พื้นท่ีตัวเมืองชั้นใน 800-2,680 250-2,100 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 
* อัตราคาเชาเฉลี่ยอางอิงพ้ืนท่ีในช้ัน1ของอาคาร สาํหรับพ้ืนท่ีรานคาโดยเฉลี่ยท่ี 50 ตารางเมตร 
**อัตราคาเชาดังกลาวเปนมาตรฐานของรานคาหรอืแบรนดทีมี่ประสบการณ 
ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
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อัตราคาเชาศูนยการคายานถนนรัชดาภิเษก-พระราม 9 และตามแนวรถไฟฟาบรเิวณใกลเคียง 
อัตราคาเชาเฉลีย่ของพื้นท่ีศูนยการคา ในพื้นท่ียานถนนรัชดาภิเษก 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

 
 

ท่ีมา: ฝายวิจัยและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาโครงการ บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
 

อัตราคาเชารานคาท่ัวไป(ไมรวมผูเชารายใหญ)เฉลี่ยตํ่าสุดและสูงสุดพ้ืนท่ีของศูนยการคาพ้ืนท่ีถนนรัชดาภิเษก-
พระราม 9 และศูนยการคาตามแนวรถไฟฟาบริเวณใกลเคียง อยูที่ประมาณ 1,000-3,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
โดยคาเชาศูนยการคา ยูเน่ียน มอลล เปนผูประกอบการท่ีมีคาเชาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ที่อัตรา 3,500.- บาท/ตารางเมตร/
เดือน สําหรับโครงการฟอรจูนทาวน เทอมินอลล 21 ดิเอสพลานาด มีคาเชาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด ที่อัตรา 1,000.- บาท/
ตารางเมตร/เดือน  จากการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณใกลเคียง ทําใหผูใหเชาหลายรายเร่ิมมีการปรับคาเชาเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากขอจํากัดของจํานวนท่ีดินท่ีจะพัฒนาเปนศูนยการคาในเขตรอบใจกลางเมืองมีคอนขางนอย คูแขงยังมีไม
มากนักประกอบกับอัตราการครอบครองพ้ืนท่ีคอนขางสูง  โดยแนวโนมตลาดคาดวาอัตราคาเชานาปรับตัวขึ้น
เล็กนอย 
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แนวโนมธุรกิจคาปลีกในปพ.ศ. 2556 
 

บริเวณใจกลางเมืองและบริเวณรอบใจกลางเมืองเปนบริเวณท่ีมีศักยภาพสําหรับธุรกิจคาปลีกในรูปแบบ
ศูนยการคาคอนขางสูง เน่ืองจากบริเวณดังกลาวเปนบริเวณท่ีต้ังอยูในศูนยกลางธุรกิจดังน้ันกลุมลูกคาในบริเวณ
ดังกลาวนอกจากจะเปนนักทองเท่ียว ชาวตางชาติแลว ยังเปนคนทํางานท่ีทํางานในบริเวณน้ี และใชชีวิตในการ
ทํางานในบริเวณน้ีอยางนอย 5 วัน ตอสัปดาห อุปทานศูนยการคาท่ีจะเกิดขึ้นใหมในบริเวณน้ีมีคอนขางนอย
เน่ืองจากขอจํากัดเก่ียวกับท่ีดิน ที่หายากและท่ีดินท่ีมีขนาดใหญต้ังอยูในเมืองมีจํานวนนอยมาก แตอัตรา
นักทองเท่ียวที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทําใหในอนาคตความตองการพ้ืนท่ีธุรกิจคาปลีกบริเวณน้ีคอนขางสูงมาก ระดับ
ราคาคาเชามีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากจํานวนอุปทานท่ีมีลดนอยลง ในขณะท่ีอุปสงคมีจํานวนมาก 
นอกจากน้ีราคาคาเชามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเน่ืองมาจากคากอสรางและราคาท่ีดินท่ีปรับตัวสูงขึ้น สินคาท่ีมี
ความตองการใชพ้ืนท่ีธุรกิจคาปลีกในบริเวณน้ีมีคอนขางหลากหลาย ต้ังแตสินคาท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวติ 
อันไดแก รานอาหาร จนไปถึงสินคาประเภทแฟชั่น หรือสินคาไอที ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนบริเวณท่ีผูพักอาศัยในพ้ืนท่ี 
พนักงานบริษัท และนักทองเท่ียวสามารถแวะเวียนเขามาจับจายซ้ือสินคาและบริการไดอยางสะดวกสบาย  
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��������  	
�������� : ����� � ���	
� 31 ������� 2556 ��ก ���.!
.�
."��#$ (&��'(��'�)�*��'(�	'���$) 	�+*�
+�,-������	
���*.�/'��ก�')��	����ก&��'��)����01
 

�������.��.	�
�
��� 1 (����)  ������	���������	������ 44,304.37 $������$� %�&'(���)*�����	���+���ก����������

35,716.72 $������$� ����	��01�&�ก����� 8,081.67 $������$� '�3����	������4 ���� ����	��$5�$��� Kiosk ����	��$5�$��������ก�0

'�3�3((�����6��& ����	���ก7(6�� $1�8+�����&9�5$:�;<������ '�3 ATM �
� 505.98 $������$�  

8�ก6���1� ; 31 �>?:��� 2556 ��91���������	��������+���ก���'��
8+��
� 35,716.72 $������$� �5��)*���$��

ก������ 100% �@���1�ก
�����$5A��6��91�)�3��5�����	��������& '$���$����������B���& 619.8 (�	/$������$� $�+�ก
��

���$5A��6��91�)�3��5�����	��������& 	��ก+������$����������B���&)D'�ก	�� 670 (�	/$������$� ((8.15 	��)�@ก?�E) '�3 
644.30 (�	/$������$� ((8.F�	�'G����E)  

����
�����	��01�&�ก����� ; 31 �>?:��� 2556  ��91���������	��'��
8+��
� 7,991.16 $������$� �5��)*���$��ก��

�����B���& 98.88% �@���1�ก
�����$5A��6��91�)�3��5�	��������& '$���$����������B���& 596.23 (�	/$������$� �@��83$�+�ก
��

���$5A��6��91�)�3��5�����	��������& 	��ก+������$����������B���&)D	�� 1 = 913.21 (�	/$������$� ((8.15 	��)�@ก?�E) 

'�3 883.29 (�	/$������$� ((8.F�	�'G����E)  

�+��
;$�� 6���1� �,�#- 1 �,�#- 2 �,�#- 3 �,�#- 4 �,�#- 5 �,�#- 1 �,�#- 2 �,�#- 3 �,�#- 4 �,�#- 5

 )D 2554 )D 2555 �����
� )D 2556 ; 31 �.�.56


���"#.�#.�����
  1 (�#'�)

�23��#-�*���ก���

����	��)���&���� ($�.�.) 35,716.72  35,716.72     35,716.72       35,716.72        35,716.72   35,716.72  35,716.72  35,716.72  35,716.72  35,716.72  35,716.72  35,716.72  35,716.72  35,716.72  

��$��ก�������B���& (%) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.00% 99.00% 99.00% 98.00% 98.00% 98.37% 97.75% 98.00% 98.00% 98.00% 

����	��	����91����� ($�.�.) 35,716.72  35,716.72     35,716.72       35,716.72        35,359.55   35,359.55  35,359.55  35,002.39  35,002.39  35,135.97  34,912.39  35,002.39  35,002.39  35,002.39  

��$����������B���& ((�	/$�.�.) 613.39       616.75          619.80            619.80              670.00         670.00       670.00       737.00       737.00       644.30       668.94       669.43       705.39       737.11       

ก���$5(%$��$��������� NA 0.55% 0.49% 8.63% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 4.47% 3.82% 0.07% 5.37% 4.50% 

�23��#-�'�"��

����	��)���&���� ($�.�.) 8,081.67    8,081.67       8,081.67         8,081.67          8,081.67     8,081.67    8,081.67    8,081.67    8,081.67    8,081.67    8,081.67    8,081.67    8,081.67    8,081.67    

��$��ก�������B���& (%) 98.59% 100.00% 98.88% 98.88% 98.00% 98.00% 98.00% 97.00% 97.00% 98.19% 98.11% 98.00% 98.00% 98.00% 

����	��	����91����� ($�.�.) 7,967.72    8,081.67       7,991.16         7,991.16          7,920.04     7,920.04    7,920.04    7,839.22    7,839.22    7,935.14    7,928.82    7,920.04    7,920.04    7,920.04    

��$����������B���& ((�	/$�.�.) 568.98       592.24          596.23            596.23              913.21         1,166.55    1,219.40    1,270.86    1,321.70    883.29       1,154.24    1,193.57    1,215.62    1,315.02    

ก���$5(%$��$��������� NA 4.09% 0.67% 54.20% 27.74% 4.53% 4.22% 4.00% 49.14% 30.68% 3.41% 1.85% 8.18% 

��&F���
� (�(.) 391.00       401.00          400.80            167.00              424.87         452.04       458.03       490.52       496.28       402.57       438.32       443.91       462.55       486.72       

������8��&�
� (�(.) 86.00         98.00             100.80            42.00                110.29         115.95       117.97       124.62       126.66       116.14       106.86       108.79       111.81       115.36       

ก+�F�8�กก���+���5���� (�(.) 305.00       303.00          300.00            125.00              314.59         336.09       340.07       365.90       369.62       286.42       331.46       335.12       350.74       371.36       

��$��ก+�F�8�กก���+���5���� 78.01% 75.56% 74.85% 74.85% 74.04% 74.35% 74.24% 74.59% 74.48% 71.15% 75.62% 75.49% 75.83% 76.30% 

��$���5��� (Discount Rate)

����)�3��5�
5W���&F�� (����(�	)

������	X�/�������� (����(�	)

3,957.00

10.25%

4,023.00

9���ก�� 4,198.17 '������

�������� 9�ก���+���5���������$

��.15 �#-�;ก��<)ก�� ��.9�� +=�� >

10.50%
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���ก���
$��'9�6��91�(�5����������5�	���&� ��
&�()�3��;8+��
� 76.4 ����(�	 �@��91�)�3��5�����	��������&F��F��
�+�������8��&8+��
����ก���
$��'9�ก��)��()�X��6�����+��
;%�&$�� ������8�ก�)*�ก��)�3��5�
5W���&F��$���:�� ; 
�
��)\88X(�� ��กF���3	���������8��&��ก��)��()�X�	���&��5��@���)*�F)$��
5����� �
�����&��������ก��(+��X���ก?����
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	���&��5��&1����:��	�������Y�������&F���������'�3���(�5ก��F��$��)�3��;ก��$�����&X�5	W5ก������ 30 )D '�3�)*�F)
$��)ก$56��������+���ก���	��
F) ��ก	���ก��)��()�X�:����ก?;���������ก���
F��F����9���&�+���]��ก��)��(��5���������
6��91�)�3��5�	������ �@��91�)�3��5�	������F��)��(��5����������)*�F)��]]�����'�3$��ก�Fก$��� ��@�� ��ก�58��;�8�ก
�X����6��ก�3'���5���	�� (�8.��.��.'���� ��A��3�8��6��	���&��5�83F����( ��5��+���������ก��)��()�X�:����ก?;�
��������ก���
83Y1ก�+�F)��ก8�ก8+��
���5�	������6��%���ก��������ก������8��&	���ก��&
6��������8��&���'ก� (�8.��.��.
'�����)*�����	���&��5�8@���������@��
�� (�8.��.��.'���� �)*�91���(:��3������8��&ก��)��()�X�:����ก?;���������ก���

��
&$���� 

��
���$���5��� (Discount Rate) 91�)�3��5�	�������+��
;	�� 10.5% �+����((8.15 	��)�@ก?�E  '�3 10.25% (8.

F�	�'G����E ���� (�5?�	8��ก����7�
���&1����ก;<�	���)*�F)F�� ������8�ก�������.��.	�
�
��� 1 (����) �)*�ก����	X���
�5	W5ก������	���5�'�3�����  �3&3�
����	X� 30 )D   '�3�58��;�Y@�0�ก&:��6������� 	����	+���	��$����&1�(�Y������ �@��
'����01�&�ก���WX�ก58 (Central Business District : CBD)  	�����
���8�5] �&1���'�
�YFGĜ� BTS '�3 MRT '�3

	���&��5����
�������Y��ก���������&F��	����	��'�3'����� ������8�ก��9�ก���+���5����	�����&���$�������� '�3)\88X(����
��$��ก����������	���+���ก����$7� 100% '�301�&�ก����� 98.88%    

	������8�กก��$�
8��(���X$5A��6��91�)�3��5�	��������& ��ก��)�3��5��1����	���&��5�	��ก��	X��
�83�6��
��	X������'�ก (�5?�	8��ก��F���(�5��	���)*���$X��������
�����X$5A�����ก	�������ก��)�3��5�������ก���
F������$X��9� 
�&���F�ก7$��9�)�3ก�(ก��	���ก5�6@��8�5���8'$ก$���8�ก���X$5A�����ก���
F�� 

	����������	��ก��	X��
��6����	X������ ��.��.	�
�
��� 1 (����) 8+��
�F���ก5� 4,198.17 ����(�	����  (�5?�	

8��ก���58��;�
���)*�����	��&����(F�� ������8�ก��$��9�$�('	�:�&�� (Internal Rate of Return: IRR) �+����(ก��

��	X����5	W5ก��������	���5�'�3�������.��.	�
�
��� 1 (����) �3&3�
�� 30 )D �&1�����$��)�3��; 9.91% (%�&�+��
;

8�กก�3'���5����X	W58�ก�������5�	���&�	��)�3��;ก��%�&91�)�3��5�����$�+��X�) �@���ก�����&�ก�(��$��	����ก��	X���
$�������
�� )�3ก�(ก�(����)�3��5����ก���
�)*�������	X�	���1�ก
��)�3��5�$�+��X����&�3 6.09% �@��F���ก5� 10% 6��

����)�3��5�$�+��X�	�������Y��	X�F�� 
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���"#.�#.�����
  2 (=
 ������� ) 

�)�	�
��'�'ก��*�����ก�+'���������	
�������������  

  

��������  	
�������� : ����� � ���	
� 31 ������� 2556 ��ก ���.!
.�
."��#$ (&��'(��'�)�*��'(�	'���$) 	�+*�
+�,-������	
���*.�/'��ก�')��	����ก&��'��)����01
 

�������.��.	�
�
��� 2 (G���81�	�
��)  ������	���������	������ 72,385.17 $������$� %�&'(���)*�����	���+���ก���

������� 25,413.69 $������$� ����	��01�&�ก����� 43,882.36 $������$� '�3����	������4 ���� ����	��$5�$��� Kiosk ����	��$5�$������

��ก�0'�3�3((�����6��& ����	���ก7(6�� ����	���ก7(6�� '�3 ATM �
� 3,089.12 $������$�  

8�ก6���1� ; 31 �>?:��� 2556 ��91���������	��������+���ก���'��
8+��
� 25,413.69 $������$� �5��)*���$��

ก������ 100% �@���1�ก
�����$5A��6��91�)�3��5�����	��������& '$���$����������B���& 470.62 (�	/$������$� $�+�ก
��

���$5A��6��91�)�3��5�����	��������& 	��ก+������$����������B���&)D'�ก	�� 500 (�	/$������$� ((8.15 	��)�@ก?�E) '�3 
488.61 (�	/$������$� ((8.F�	�'G����E)  

����
�����	��01�&�ก�������91���������	��'��
8+��
� 42,881.84 $������$� �5��)*���$��ก�������B���& 97.72% �@��

�ก�����&�ก�(���$5A��6��91�)�3��5�	��������& '�3��$����������B���& 602.46 (�	/$������$� �@��$�+�ก
�����$5A��6��91�
)�3��5�����	��������&��7ก���& 	��ก+������$����������B���&)D	�� 1 = 618.41 (�	/$������$� ((8.15 	��)�@ก?�E) '�3 

610.01 (�	/$������$� ((8.F�	�'G����E)  

	������Y@�'����$����������B���& ; 31 �>?:��� 2556 6������	���+���ก���'�3����	��01�&�ก����� 	����$��������� 470.62  
(�	$��$������$� '�3 602.46 (�	$��$������$�$���+���(����  83$�+�ก
�����$5A��6��91�)�3��5�	��������& '$���$�����

�+��
;$�� 6���1� �,�#- 1 �,�#- 2 �,�#- 3 �,�#- 4 �,�#- 5 �,�#- 1 �,�#- 2 �,�#- 3 �,�#- 4 �,�#- 5

 )D 2554 )D 2555 �����
� )D 2556 ; 31 �.�.56


���"#.�#.�����
  2 (=
 ������� )

�23��#-�*���ก���

����	��)���&���� ($�.�.) 25,413.69  25,413.69     25,413.69       25,413.69        25,413.69   25,413.69  25,413.69  25,413.69  25,413.69  25,413.69  25,413.69  25,413.69  25,413.69  25,413.69  

��$��ก�������B���& (%) 96.20% 100.00% 100.00% 100.00% 99.00% 99.00% 99.00% 98.00% 98.00% 97.97% 97.97% 97.97% 97.97% 97.97% 

����	��	����91����� ($�.�.) 24,447.97  25,413.69     25,413.69       25,413.69        25,159.55   25,159.55  25,159.55  24,905.42  24,905.42  24,898.99  24,898.99  24,898.99  24,898.99  24,898.99  

��$����������B���& ((�	/$�.�.) 434.44       452.01          470.62            470.62              500.00         500.00       500.00       550.00       550.00       488.61       505.86       522.14       527.13       551.33       

ก���$5(%$��$��������� NA 4.04% 4.12% 10.62% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 8.10% 3.53% 3.22% 0.96% 4.59% 

�23��#-�'�"��

����	��)���&���� ($�.�.) 43,882.36  43,882.36     43,882.36       43,882.36        43,882.36   43,882.36  43,882.36  43,882.36  43,882.36  43,882.36  43,882.36  43,882.36  43,882.36  43,882.36  

��$��ก�������B���& (%) 92.95% 98.36% 97.72% 97.72% 98.63% 98.63% 98.63% 97.94% 97.94% 98.82% 98.82% 98.82% 98.82% 98.82% 

����	��	����91����� ($�.�.) 40,788.65  43,162.69     42,881.84       42,881.84        43,280.81   43,280.81  43,280.81  42,980.04  42,980.04  43,365.82  43,365.82  43,365.82  43,365.82  43,365.82  

��$����������B���& ((�	/$�.�.) 537.48       557.18          602.46            602.46              618.41         646.14       675.26       704.51       729.86       610.01       648.44       676.32       689.43       740.51       

ก���$5(%$��$��������� NA 3.67% 8.13% 10.99% 4.48% 4.51% 4.33% 3.60% 9.48% 6.30% 4.30% 1.94% 7.41% 

��&F���
� (�(.) 552.00       598.00          650.40            271.00              567.79         585.21       603.49       634.20       650.15       558.30       586.16       608.17       618.59       656.80       

������8��&�
� (�(.) 198.00       221.00          220.80            92.00                193.33         199.09       205.08       213.25       219.05       197.69       208.09       206.10       210.76       216.87       

ก+�F�8�กก���+���5���� (�(.) 354.00       377.00          429.60            179.00              374.46         386.11       398.40       420.95       431.10       360.61       378.07       402.08       407.84       439.93       

��$��ก+�F�8�กก���+���5���� 64.13% 63.04% 66.05% 66.05% 65.95% 65.98% 66.02% 66.38% 66.31% 64.59% 64.50% 66.11% 65.93% 66.98% 

��$���5��� (Discount Rate)

����)�3��5�
5W���&F�� (����(�	)

������	X�/�������� (����(�	)

�������� 9�ก���+���5���������$

��.15 �#-�;ก��<)ก�� ��.9�� +=�� >

10.50% 10.50%

4,725.00 4,895.00

9���ก�� 5,012.98 '� �����
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�����B���&6��91�)�3��5�	��������&���
������$X��9� ������8�ก ��$����������B���&��)D	�� 1 (�3&3�
���+��
;��5�������
ก�กZ��� 2556[ ก�กZ��� 2557) 6��91�)�3��5�	��������& �)*���$����������B���&�3�
����������)\88X(�� (�+��
; 6 �����
%�&��5�������ก�กZ��� 2556[31 W��
��� 2556)  '�3�������	��)��(��5��$����]]� (�+��
; 6 ����� %�&��5��
��	�� 1 �ก���� 
2557[ ก�กZ��� 2557) ���9������$����������B���&)D'�ก6��91�)�3��5�	��������&�ก�����&�ก�(��$���������	���ก5�8�5� 

	��������ก�1:���
�6���������.��.	�
�
��� 2 (G���81�	�
��) 	������ ; 
��	�� 31 �>?:��� 2556 ����&F���
� 
271 ����(�	 ������8��&�
� 92 ����(�	 '�3��ก+�F�8�กก���+���5�����
� 179 ����(�	 �5��)*���$��ก+�F�8�กก��
�+���5���� =66.05% '�3��ก�+���)�3��;ก����&F��	���)D$�������
� 83����&F���
� ~650.40 ����(�	 ������8��&�
� 

~220.80 ����(�	 ก+�F�8�กก���+���5�����
� ~429.60 ����(�	 83��7�
��ก+�F�8�กก���+���5����	���)D$�������
� �1�

ก
��ก+�F�8�กก���+���5����6��91�)�3��5�	��������& �@��8�ก���$5A��������8��&6��91�)�3��5�����	��������& F���
�
������8��&	���ก��&
6���	������ ���� ���W������&�91�(�5����������5�	���&� ������8��&��
�	X� �������'��'�3(+��X���ก?� ���
�(��&)�3ก��:�& '�3������8��&����4 ���(��X�'��
 %�&�)*�F)$��
5�����6��91�)�3��5� �@��(�5?�	8��ก���58��;�
��
����$X��9� 	�������������.��.	�
�
��� 2 (G���81�	�
��) F��	+�ก��)��()�X������'��
���78�����)D 2555 

��
���$���5��� (Discount Rate) 91�)�3��5�	�������+��
;	�� 10.5% �	��ก�� �+����((8.15 	��)�@ก?�E  '�3 (8.

F�	�'G����E ���� (�5?�	8��ก����7�
���&1����ก;<�	���)*�F)F�� ������8�ก�������.��.	�
�
��� 2 (G���81�	�
��) �)*�ก��
��	X����5	W5ก������	���5�'�3�����  �3&3�
����	X� 30 )D   �@���������.��.	�
�
��� 2 (G���81�	�
��) ��9�ก���+���5����
	������$�������� '��������7�Y@���&F��	����	�� '�3��91������$7�����
��+���ก��� '�3�ก��(�$7�����
�01�&�ก����� ��ก	���	+���	��
$����&1�(�Y�������:5�?ก 	�����
���8�5] '�3�)*�01�&�ก���ก�����F�	� �)*�	���1�8�ก ��ก8�ก���&�����Y����YFGĜ��$��5�
��3��� 9 (MRT) $����&1���������� '��������7�Y@��
����0�ก&:��6������� 

	������8�กก��$�
8��(���X$5A��6��91�)�3��5�	��������& ��ก��)�3��5��1����	���&��5�	��ก��	X��
�83�6��
��	X������'�ก (�5?�	8��ก��F���(�5��	���)*���$X��������
�����X$5A�����ก	�������ก��)�3��5�������ก���
F������$X��9� 
�&���F�ก7$��9�)�3ก�(ก��	���ก5�6@��8�5���8'$ก$���8�ก���X$5A�����ก���
F�� 

	����������	��ก��	X��
��6����	X������ ��.��.	�
�
��� 2 (G���81�	�
��) 8+��
���5�F���ก5� 5,012.98  ����(�	

����  (�5?�	8��ก���58��;�
���)*�����	��&����(F�� ������8�ก��$��9�$�('	�:�&�� (Internal Rate of Return: IRR)  

�+����(ก����	X����5	W5ก��������	���5�'�3����� ��.��.	�
�
��� 2 (G���81�	�
��) �3&3�
�� 30 )D �&1�����$��)�3��; 

9.92% (%�&�+��
;8�กก�3'���5����X	W58�ก�������5�	���&�	��)�3��;ก��%�&91�)�3��5�����$�+��X�) �@���ก�����&�ก�(

��$��	����ก��	X���$�������
�� )�3ก�(ก�(����)�3��5����ก���
�)*�������	X�	���1�ก
��)�3��5�$�+��X����&�3 6.09% 

�@��F���ก5� 10% 6������)�3��5�$�+��X�	�������Y��	X�F�� 
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���"#.�#.�����
  3 (�?�9�) 

�)�	�
��'�'ก��*�����ก�+'���������	
�������������  

  

��������  	
�������� : ����� � ���	
� 31 ������� 2556 ��ก ���.!
.�
."��#$ (&��'(��'�)�*��'(�	'���$) 	�+*�
+�,-������	
���*.�/'��ก�')��	����ก&��'��)����01
 

�������.��.	�
�
��� 3 (�]�F	) ������	���������	������ 15,225.96 $������$� %�&'(���)*�����	���+���ก���������� 

9,162.53 $������$� ����	��01�&�ก����� 5,698.27 $������$� '�3����	������4 ���� ����	��$5�$��� Kiosk ����	��$5�$��������ก�0

'�3�3((�����6��& ����	���ก7(6�� ����	���ก7(6�� '�3 ATM �
� 365.16 $������$�  

8�ก6���1� ; 31 �>?:��� 2556 ��91���������	��������+���ก���'��
8+��
� 9,162.53 $������$� �5��)*���$��ก��

���� 100% �@���1�ก
�����$5A��6��91�)�3��5�����	��������& '$���$����������B���& 446.95  (�	/$������$�  $�+�ก
��

���$5A��6��91�)�3��5�����	��������& 	��ก+������$����������B���&)D'�ก	�� 480 (�	/$������$� ((8.15 	��)�@ก?�E) '�3 
466.91 (�	/$������$� ((8.F�	�'G����E)  

����
�����	��01�&�ก�������91���������	��'��
8+��
� 5,698.27 $������$� �5��)*���$��ก�������B���& 100% �@���1�ก
��

���$5A��6��91�)�3��5�	��������& '�3��$����������B���& 578.61 (�	/$������$� �@��$�+�ก
�����$5A��6��91�)�3��5�����
	��������& 	��ก+������$����������B���&)D	�� 1 = 646.86 (�	/$������$� ((8.15 	��)�@ก?�E) '�3 652.57 (�	/$������$� 

((8.F�	�'G����E)  

	������Y@�'����$����������B���& ; 31 �>?:��� 2556 6������	���+���ก���'�3����	��01�&�ก����� 	����$��������� 446.95
(�	$��$������$� '�3 578.61 (�	$��$������$�$���+���(����  83$�+�ก
�����$5A��6��91�)�3��5�	��������& '$���$�����

�+��
;$�� 6���1� �,�#- 1 �,�#- 2 �,�#- 3 �,�#- 4 �,�#- 5 �,�#- 1 �,�#- 2 �,�#- 3 �,�#- 4 �,�#- 5

 )D 2554 )D 2555 �����
� )D 2556 ; 31 �.�.56


���"#.�#.�����
  3 (�?�9�)

�23��#-�*���ก���

����	��)���&���� ($�.�.) 9,162.53    9,162.53       9,162.53         9,162.53          9,162.53     9,162.53    9,162.53    9,162.53    9,162.53    9,162.53    9,162.53    9,162.53    9,162.53    9,162.53    

��$��ก�������B���& (%) 83.27% 100.00% 100.00% 100.00% 99.00% 99.00% 99.00% 98.00% 98.00% 97.72% 97.72% 97.72% 97.72% 97.72% 

����	��	����91� ���� ($�.�.) 7,629.64    9,162.53       9,162.53         9,162.53          9,070.90     9,070.90    9,070.90    8,979.28    8,979.28    8,953.41    8,953.41    8,953.41    8,953.41    8,953.41    

��$����������B���& ((�	/$�.�.) 351.33       408.44          446.95            446.95              480.00         480.00       480.00       528.00       528.00       466.91       475.66       482.40       508.89       521.17       

ก���$5(%$��$��������� NA 16.26% 9.43% 17.52% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 14.31% 1.87% 1.42% 5.49% 2.41% 

�23��#-�'�"��

����	��)���&���� ($�.�.) 5,698.27    5,698.27       5,698.27         5,698.27          5,698.27     5,698.27    5,698.27    5,698.27    5,698.27    5,698.27    5,698.27    5,698.27    5,698.27    5,698.27    

��$��ก�������B���& (%) 81.39% 97.11% 100.00% 100.00% 96.00% 96.00% 97.00% 97.00% 97.00% 98.08% 97.76% 98.00% 98.00% 98.00% 

����	��	����91� ���� ($�.�.) 4,637.82    5,533.59       5,698.27         5,698.27          5,470.34     5,470.34    5,527.32    5,527.32    5,527.32    5,588.74    5,570.58    5,584.30    5,584.30    5,584.30    

��$����������B���& ((�	/$�.�.) 397.89       526.19          578.61            578.61              646.86         679.21       713.17       741.69       771.36       652.57       675.82       702.21       724.75       763.18       

ก���$5(%$��$��������� NA 32.25% 9.96% 22.93% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 24.02% 3.56% 3.90% 3.21% 5.30% 

��&F���
� (�(.) 68.00         104.00          117.60            49.00                118.09         120.80       124.22       132.16       134.70       107.96       110.66       113.60       118.42       122.79       

������8��&�
� (�(.) 31.00         39.00             43.20               18.00                41.27           42.33         43.52         45.48         46.57         45.81         43.06         44.75         45.15         47.27         

ก+�F�8�กก���+���5���� (�(.) 37.00         65.00             74.40               31.00                76.82           78.47         80.71         86.67         88.12         62.15         67.60         68.85         73.26         75.52         

��$��ก+�F�8�กก���+���5���� 54.41% 62.50% 63.27% 63.27% 65.05% 64.96% 64.97% 65.58% 65.42% 57.56% 61.09% 60.60% 61.87% 61.50% 

��$���5��� (Discount Rate)

����)�3��5�
5W���&F�� (����(�	)

������	X�/�������� (����(�	)

�������� 9�ก���+���5���������$

��.15 �#-�;ก��<)ก�� ��.9�� +=�� >

11.00% 10.50%

912.00 849.00

9���ก�� 900.75 '� �����
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�����B���&6��91�)�3��5�	��������&���
������$X��9� ������8�ก ��$����������B���&��)D	�� 1 (�3&3�
���+��
;��5�������
ก�กZ��� 2556[ ก�กZ��� 2557) 6��91�)�3��5�	��������& �)*���$����������B���&�3�
����������)\88X(�� (�+��
; 6 �����
%�&��5�������ก�กZ��� 2556[31 W��
��� 2556)  '�3�������	��)��(��5��$����]]� (�+��
; 6 ����� %�&��5��
��	�� 1 �ก���� 
2557[ ก�กZ��� 2557) ���9������$����������B���&)D'�ก6��91�)�3��5�	��������&�ก�����&�ก�(��$���������	���ก5�8�5� 

	��������ก�1:���
�6���������.��.	�
�
��� 3 (�]�F	) 	������ ; 
��	�� 31 �>?:��� 2556 ����&F���
� 49 
����(�	 ������8��&�
� 18 ����(�	 '�3��ก+�F�8�กก���+���5�����
� 31 ����(�	 �5��)*���$��ก+�F�8�กก���+���5���� 
=63.27% '�3��ก�+���)�3��;ก����&F��	���)D$�������
� 83����&F���
� ~117.60 ����(�	 ������8��&�
� ~43.20 ����

(�	 ก+�F�8�กก���+���5�����
� ~74.40 ����(�	 83��7�
��ก+�F�8�กก���+���5����	���)D$�������
� 83�ก�����&�ก�(ก+�F�

8�กก���+���5����6��91�)�3��5�	��������&  �@��8�ก���$5A��������8��&6��91�)�3��5�����	��������& F���
�������8��&	��
�ก��&
6���	������ ���� ���W������&�91�(�5����������5�	���&� ������8��&��
�	X� �������'��'�3(+��X���ก?� ����(��&
)�3ก��:�& '�3������8��&����4 ���(��X�'��
 %�&�)*�F)$��
5�����6��91�)�3��5� �@��(�5?�	8��ก���58��;�
��
����$X��9� 	�������������.��.	�
�
��� 3 (�]�F	) F��	+�ก��)��()�X������'��
���78�����)D 2554  

��
���$���5��� (Discount Rate) 91�)�3��5�	�������+��
;	�� 11% �+����((8.15 	��)�@ก?�E  '�3 10.50% (8.

F�	�'G����E (�5?�	8��ก����7�
���&1����ก;<�	���)*�F)F�� ������8�ก�������.��.	�
�
��� 3 (�]�F	) �)*�ก����	X����5	W5
ก������	���5�'�3�����  �3&3�
����	X� 30 )D   �@��)\88X(�����������$��ก������	���$7� 100% 	�������
�������+���ก���

'�3��
�01�&�ก�����  ��ก	���	+���	��$����&1�(�Y���]�F	 �ก����X��
��&���&���:1�5 �)*�01�&��
��3((6�����
���'�3
'����ก����� ��ก8�ก��� �����&���&1��ก���Y����YFGĜ��]�F	 	�����
���8�5] '�3�)*�01�&�ก���	������%�����&�ก
�
5�� 

	������8�กก��$�
8��(���X$5A��6��91�)�3��5�	��������& ��ก��)�3��5��1����	���&��5�	��ก��	X��
�83�6��
��	X������'�ก (�5?�	8��ก��F���(�5��	���)*���$X��������
�����X$5A�����ก	�������ก��)�3��5�������ก���
F������$X��9� 
�&���F�ก7$��9�)�3ก�(ก��	���ก5�6@��8�5���8'$ก$���8�ก���X$5A�����ก���
F�� 

	����������	��ก��	X��
��6����	X������ ��.��.	�
�
��� 3 (�]�F	) 8+��
���5�F���ก5� 900.75 ����(�	����  (�5?�	
8��ก���58��;�
���)*�����	��&����(F�� ������8�ก��$��9�$�('	�:�&�� (Internal Rate of Return: IRR) �+����(ก��

��	X����5	W5ก��������	���5�'�3����� ��.��.	�
�
��� 3 (�]�F	) �3&3�
�� 30 )D �&1�����$��)�3��; 9.94% (%�&
�+��
;8�กก�3'���5����X	W58�ก�������5�	���&�	��)�3��;ก��%�&91�)�3��5�����$�+��X�) �@���ก�����&�ก�(��$��	����ก
��	X���$�������
�� )�3ก�(ก�(����)�3��5����ก���
�)*�������	X�	���1�ก
��)�3��5�$�+��X����&�3 6.10% �@��F���ก5� 
10% 6������)�3��5�$�+��X�	�������Y��	X�F�� 

 

 


